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Villkor för Betalservice via Internetbanken
Allmänna villkor gällande från 2018-05-01
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1 Tillämpliga avtal med mera
Dessa villkor gäller utöver aktuella villkor för Privatkontot eller om konto-
havaren är en näringsidkare. För användning av betal service via internet-
banken gäller även aktuella ”Villkor för Internet- och Telefontjänst privat 
eller Villkor för Internet- och Telefontjänst för  företag”.

2 Allmän produktbeskrivning
Genom betalservice via internetbanken, nedan kallad tjänsten, kan 
 kontohavaren göra överföringar till egna och andras konton i banken  
eller i andra banker, genomföra bank- och plusgirobetalningar samt ut-
landsbetalningar.

Efter särskild prövning kan tjänsten beviljas både fysiska och juridiska 
personer som har privatkonto eller rörelsekonto i banken.

3 Användande av tjänsten 
För att kunna utnyttja tjänsten måste kontohavaren ha tillgång till BankID 
eller en säkerhetsdosa. 

Överföringar, bank- och plusgirobetalningar samt utlandsbetalningar, 
godkänns med BankID eller säkerhetsdosa.

För bryttidpunkter och genomförandetider för betalningstrans-
aktioner via tjänsten, se Genomförandebilaga Privat eller Genomförande-
bilaga Företag. 

4 Begränsning av tjänst
Upplysning om aktuella beloppsgränser och säkerhetsregler som gäller 
för betalningar samt vilka tjänster som kan utnyttjas genom BankID och 
säkerhetsdosan, lämnas av bankens kontor.

5 Priser och avgifter 
Pris för tjänsten framgår av vid var tid gällande prislista. För tjänsten ut-

går en årsavgift som betalas i förskott. Banken får, utan avisering, belasta 
det anslutna kontot med belopp som motsvarar priser och avgifter för 
tjänsten. 

6  Hantering av säkerhetsdosa och BankID 
samt obehöriga transaktioner

För villkor rörande hantering av säkerhetsdosa och BankID se ”Villkor för 
Internet- och Telefontjänst privat eller Villkor för Internet- och Telefon-
tjänst för företag”. 

För ansvar vid obehöriga transaktioner se villkoren för Privatkonto 
 eller Rörelsekonto. 

7 Avslut av tjänsten 

7.1 Avtalets löptid
Avtalet gäller från det att banken tagit emot ett undertecknat avtal eller,  
i förekommande fall, när banken bekräftat avtalet. Avtalet gäller tillsvidare.

7.2 Uppsägning av avtalet
Kontohavaren och banken får, oavsett anledningen härtill, säga upp detta 
avtal. Uppsägning av kontohavaren ska ske med en (1) månads uppsäg-
ningstid och av banken med två (2) månaders uppsägningstid.
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