Villkor för Löneutbetalningar via
Internettjänst för Företag
Allmänna villkor gällande från 2018-05-01

1. Tillämpliga avtal med mera

5. Täckningskontroll

Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ).
Dessa allmänna villkor reglerar kontohavarens löneutbetalningar som
sker via Internettjänst för företag. Utöver dessa villkor gäller aktuella villkor för Rörelsekonto för näringsidkare och Internettjänst för företag. Allmänna villkor för Löneutbetalningar via Internettjänst för företag har företräde framför ovannämnda avtalsvillkor om det skulle förekomma
avtalsvillkor som strider mot varandra.

Kontohavarens konto belastas för lönebetalningsordern efter bryttidpunkten. Innan det sker genomför banken en täckningskontroll på kontot.
Om tillräckligt belopp inte finns tillgängligt på kontot vid denna tidpunkt
för att genomföra lönebetalningsordern i sin helhet, kommer banken att
avvisa lönebetalningsordern. Om en lönebetalningorder har blivit avvisad
framgår i Internettjänst för företag.

6. Priser

2. Allmän produktbeskrivning

Priser och avgifter för lönebetalningstjänsten samt eventuella transaktionsavgifter framgår av bankens vid var tid gällande prislista för företag.
För lönebetalningstjänsten utgår en års-avgift som betalas i förskott. Årsavgiften tas ut den 1 januari varje år genom att banken belastar det konto
som lönebetalningsordrarna dras ifrån. Eventuell ändring av avgift för löne-betalningstjänsten ska banken meddela kontohavaren i skälig tid.
Meddelande kan ske genom att banken lämnar information om den nya
avgiften via Internettjänst för företag minst trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft.

Genom löneutbetalningar via Internettjänst för företag, nedan kallad lönebetalningstjänsten, kan kontohavaren göra löneutbetalningar i SEK från
sitt rörelsekonto i banken till sina anställdas bankkonton i bank i Sverige.
En mer ingående beskrivning av hur tjänsten fungerar finns i separata instruk-tioner som banken tillhandahåller.
Lönebetalningstjänsten är normalt sett tillgänglig för kontohavaren
mellan klockan 04.00–22.00 svensk tid. Avvikelser kan förekomma.

LF 09051 utg 01 Nordic Morning 213771 2018-03

3. Tidpunkt för bankens mottagande och
utförande av löneutbetalningar

7. Ändringar

Tidpunkten för när banken ska anses ha tagit emot en betalningsorder enligt dessa villkor infaller när kontohavaren godkänt betalningsordern på
det sätt som anges i rörelsekonto- och internettjänstvillkoren. Bryttidpunkten för löneutbetalningar anges på bankens vid var tid gällande Genomförandebilaga Företag. Om banken har tagit emot en lönebetalningsorder efter bryttidpunkten ska lönebetalningsordern anses ha tagits emot
nästa bankdag. Vid godkännande av en lönebetalningsorder, i vilken kontohavaren angett en betalningsdag som infaller i framtiden, anses banken
ha tagit emot lönebetalningsordern bankdagen före betalningsdagen. Om
tidpunkten för mottagande av lönebetalningsordern inte är en bankdag,
anses löne-betalningsordern ha tagits emot under nästföljande bankdag.
Banken ska, efter bankens mottagande av lönebetalnings-ordern enligt föregående stycke, normalt kreditera lönemot-tagarens bank på samma bankdag, så att lönemottagarens konto kan krediteras på betalningsdagen.

Banken har rätt att ändra dessa villkor. Ändring kan bland annat förorsakas av ny lagstiftning, teknisk utveckling eller ändring i produktutbudet.
Om kontohavaren inte har sagt upp avtalet inom fjorton (14) dagar från
det banken lämnat meddelande till kontohavaren, anses kontohavaren ha
godtagit ändringen. Formerna för meddelanden framgår av villkoren för
internettjänst för företag. En villkorsändring gäller omgående om ändringen beror på ny lagstiftning, andra författningar, praxis eller om ändringen är till kontohavarens fördel.

8. Avslut av tjänsten

Avtalet gäller från det att banken tagit emot ett undertecknat avtal eller i
förekommande fall, när banken bekräftat avtalet. Avtalet gäller tills vidare.
Kontohavaren och banken får, oavsett anledningen till det, skriftligen
säga upp detta avtal. Kontohavaren kan omedelbart säga upp avtalet.
Banken återbetalar inte årsavgift som är betald i förskott. Om banken vill
säga upp detta avtal ska det ske med trettio (30) dagars uppsägningstid.
Banken har dock rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kontohavaren har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller om det finns
skälig anledning att anta att kontohavaren inte kommer att fullgöra sina
skyldigheter mot banken. Om avtalet om Rörelsekonto för näringsidkare
och/eller Internettjänsten för företag upphör att gälla, upphör även detta
avtal att gälla vid samma tidpunkt utan att särskild uppsägning behöver ske.

4. Återkallelse av lönebetalningsorder

Sedan banken mottagit kontohavarens godkännande till en lönebetalningstransaktion enligt punkt 3 kan återkallelse ske genom att kontohavaren själv tar bort den lönebetalningsorder som ska återkallas senast
före bryttiden för lönebetalningar.
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Övriga upplysningar
Klagomålshantering
Klagomål bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet
inom banken som tillhandahållit detta avtal. Möjlighet finns också att
kontakta klagomålsansvarig/kundombudsman i banken.

Behandling av personuppgifter
Banken behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” som återfinns på bankens
webbplats: www.lansforsakringar.se/personuppgifter. Informationen kan
erhållas i pappersformat på respektive länsförsäkringsbolag.
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