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Säljföretagets namn enligt registreringsbevis OrganisationsnummerSälj-
företaget

TelefonnummerUtdelningsadress

Postnummer och postort

Land

Ort, datum

Administratörens underskrift

Ort, datum

Namnförtydligande

Administra-
törens
underskrift

Underskrift av säljföretagets firmatecknare

Namnförtydligande

Sälj-
företagets
underskrift

E-postadress

Tilläggsavtal samt fullmakt
från Säljföretaget för Administratören
KortAccept Online-tjänst

Administra-
tören

Förnamn och efternamn Mobiltelefonnummer

Säljföretaget och banken har ingått ett KortAcceptavtal,
Redovisningsnummer

Säljföretag ges i och med detta tilläggsavtal möjlighet att via Kort-
Accept Online-tjänsten ta del av vid var tid gällande information
som kan lämnas.

Säljföretaget bemyndigar härmed Administratören att företräda
Säljföretaget i administrativa frågor, inklusive rätten att utse och
bemyndiga Användare av KortAccept Online.

Administratören erhåller från banken användarnamn via e-post och
lösenord via sms.

Säljföretaget ansvarar för dels att varje utsedd Användare av Kort-
Accept Online är behörig, dels att informera banken om varje
förändring av Administratören.

Användaren erhåller från banken både användarnamn och lösenord
via e-post.

Banken ansvarar inte för skada som beror av:
·  att obehörig nyttjat användaridentitet och/eller lösenord, om
   banken varit normalt aktsam,

·  fel, försening eller störning i kommunikationsförbindelse utanför
   banken, som är erforderlig för tjänstens nyttjande,

·  att information som tillförts bankens datasystem från banken eller
   informationslämnare utanför banken är felaktig eller försenad,

·  systemfel, tekniskt fel eller obehörigt intrång i datasystem och
   eller kommunikationssystem, om banken varit normalt aktsam,

·  försummelse eller brottsligt förfarande av användare, all övrig
   personal hos Säljföretaget eller av Säljföretaget anlitad uppdrags-
   tagare.

Till Nordea Bank, Kortservice, C 304.


9413
P002
(okt 09)
 ()
..\IDlib-bilder\Nordea RGB.jpg
Blad 1 (1)
Central instans
blad
C
Säljföretagets namn enligt registreringsbevis
Organisationsnummer
Sälj-företaget
Telefonnummer
Utdelningsadress
Postnummer och postort
Land
Ort, datum
Administratörens underskrift 
Ort, datum
Namnförtydligande
Administra- törens
underskrift
Underskrift av säljföretagets firmatecknare
Namnförtydligande

Sälj-

företagets

underskrift
E-postadress
Tilläggsavtal samt fullmakt
från Säljföretaget för Administratören
KortAccept Online-tjänst
Administra- tören
Förnamn och efternamn
Mobiltelefonnummer
Säljföretaget och banken har ingått ett KortAcceptavtal,
Redovisningsnummer
Säljföretag ges i och med detta tilläggsavtal möjlighet att via Kort-Accept Online-tjänsten ta del av vid var tid gällande information som kan lämnas.
 
Säljföretaget bemyndigar härmed Administratören att företräda Säljföretaget i administrativa frågor, inklusive rätten att utse och bemyndiga Användare av KortAccept Online.
 
Administratören erhåller från banken användarnamn via e-post och lösenord via sms.
 
Säljföretaget ansvarar för dels att varje utsedd Användare av Kort- Accept Online är behörig, dels att informera banken om varje förändring av Administratören.
 
Användaren erhåller från banken både användarnamn och lösenord via e-post.
Banken ansvarar inte för skada som beror av:
·  att obehörig nyttjat användaridentitet och/eller lösenord, om
   banken varit normalt aktsam,
 
·  fel, försening eller störning i kommunikationsförbindelse utanför
   banken, som är erforderlig för tjänstens nyttjande,
 
·  att information som tillförts bankens datasystem från banken eller
   informationslämnare utanför banken är felaktig eller försenad,
 
·  systemfel, tekniskt fel eller obehörigt intrång i datasystem och
   eller kommunikationssystem, om banken varit normalt aktsam,
 
·  försummelse eller brottsligt förfarande av användare, all övrig
   personal hos Säljföretaget eller av Säljföretaget anlitad uppdrags-
   tagare.
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