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Företagsnamn

Postadress

Organisationsnummer
KUNDEN

Telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer

Bl 3162 2021-10_1

SWEDBANK PAYS NOTERINGAR
Clearing/Bankid (Ifylles av bankkontoret)P-id (Ifylles av bankkontoret)

Clearingnummer Kontonummer (ej Bankgironummer eller Personkonto)
KONTOUPPGIFTER SEK 3

Bank 4

3	 Kontonummer ska tillhöra ovanstående organisationsnummer
4	 Vid kontonummer i annan bank än Swedbank eller sparbankerna faktureras alla debiteringar i svenska kronor via PayEx Sverige AB

AVTAL
Kortinlösen terminal

E-postadress

Postnummer och ort

Kundnummer (ifylles av Swedbank Pay)

Swedbank Pays exemplar

BOLAGSÄNDRING
Befintligt Kundnummer Datum för bolagsändringBefintligt organisationsnummer

FAKTURAUPPGIFTER Avser endast kund med konto i annan bank än Swedbank eller sparbankerna, samt valuta SEK. Undantag EDI-faktura1

Önskar faktura via

brev till postadress e-postbrev till avvikande adress

Mottagare, ifylles vid avvikande adress

Fakturaadress, ifylles vid avvikande adress

Postnummer och ort, ifylles vid avvikande adress

E-postadress, ifylles vid avvikande e-postadress

Telefonnummer och/eller mobilnummer, ifylles vid avvikande nummer

EDI-faktura

För faktura via brev eller e-post, fyll i nedan fält 

Tjänsteleverantör EDI-faktura

Kundreferens 1 (max 25 tecken) 

GLN/PeppolID2

Kundreferens 2 (max 25 tecken)

För EDI-faktura, fyll i nedan fält

1 Erbjuds kunder med konto i alla svenska banker, endast valuta SEK
2 Organisationsnummer eller 13 siffrigt GLN nummer, erhålles av tjänsteleverantör för EDI-faktura

Avtalsslutande part (Ifylles av Swedbank Pay)

Önskar du e-faktura via din internetbank ansöker du om detta direkt via din bank.  
Serviceavisering med detaljerad information om avgifter skickas separat i Webbtjänsten Merchant Portal, alternativt via pappersavisering.  



TEKNISK UTRUSTNING
Terminalmodell och leverantör Antal terminaler

Fristående/
Fleranvändar-
terminal

Kassaintegrerat/
Kassakopplat

Betalväxel

Kassaapplikation (KA)

Antal kassor

Version

Vid fleranvändarterminal ange organisationsnummer på terminalägaren

Terminalmodell och leverantör

Kassaleverantör

SEK SEK SEK

Sida
2(3)

Företagsnamn Organisationsnummer

VERKSAMHET/BRANSCH
Branschkod (ifylles av Swedbank Pay)

Beräknat snittköp per kort

Ange vilka varor och/eller tjänster som ska säljas

Total beräknad omsättning hos Kunden per år Beräknad omsättning med kort för detta avtal per år

Användarens för- och efternamn

Användarens e-postadress

Dokument per post

Om säsongsbutik, ange öppet period (månader)

SÄLJSTÄLLE
Säljställets telefonnummer (skrivs på Kundkvittot)

Postnummer och ort (skrivs på Kundkvittot)Säljställets adress, ej Boxadress (skrivs på Kundkvittot)

Säljställets marknadsnamn, max 22 tecken (skrivs på Kundkvittot)

Ansvarig på Säljstället Ansvarigs e-postadress och/eller telefonnummer

Ingår i kedja/branschorganisation

Ja Nej

Ja Nej

AVTAL
Kortinlösen terminal

MERCHANT PORTAL

Access ID (Ifylles av Swedbank Pay)

I fall det finns flera Kundnummer till ovanstående organisationsnummer kommer samtliga Kundnummer att anslutas till Merchant Portal

Önskar istället och/eller som tillägg få utskick av dokument per post (en avgift på 45 kr inkl moms per Kundnummer och månad tillkommer)

Flera Kundnummer

Kundnummer (ifylles av Swedbank Pay)

Bl 3162 2021-10_1

Swedbank Pays exemplar

Kommer ni att erbjuda beställningsvaror?

Betalas handpenning i samband med beställning?

Om ja, hur stor andel i % av omsättning med kort avser beställningsvaror? Hur lång leveranstid gäller vid beställningsvaror?

Hur sker resterande betalning?När sker resterande betalning?Om ja, hur stor andel i % betalas i handpenning?

I Webbtjänsten Merchant Portal får du en löpande översikt över företagets Transaktioner, Serviceavgifter och elektroniska dokument. Tjänsten är kostnadsfri

Om Kunden inte fyller i ovan fält innebär detta att Swedbank Pay inte aktiverar tjänsten. Istället aktiveras dokument per post och en avgift på 45 
kr inkl moms per Kundnummer och månad tillkommer. 

Användarens personnummer



Sida
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Företagsnamn Organisationsnummer

AVTAL
Kortinlösen terminal

ÖVRIGT

BILAGOR

Kundnummer (ifylles av Swedbank Pay)

Bl 3162 2021-10_1 Swedbank Pays exemplar

Om du bedriver verksamhet inom rese-,hotell- eller transportbranschen och tar emot köp med virtuella Business-2- Business kort kommer 
dessa Transaktioner att debiteras med 3% av köpesumman.
* Fullständig förteckning över vilka typer av Kontokort som ingår i respektive korttyp återfinns i Webbtjänsten Merchant Portal.
  I Merchant Portal återfinns även förteckning över vid var tid gällande nivåer av Kortförmedlingsavgifter samt Varumärkesavgifter.

SERVICEAVGIFTER Pris i SEK
Anslutningsavgift Lägsta Serviceavgift per månad Månadsavgift Reklamationsavgift

KORTTYPER

EU Debetkort*

EU Kreditkort*

Visa Mastercard

+ % på
köpesumman

+ % på
köpesumman

+ % på
köpesumman

Diners & Discover

Pris per 
Transaktion

Pris per 
Transaktion

Priskategori (ifylles av bankens handl)

Pris per 
Transaktion

P-id/Signatur (ifylles av Swedbank Pay)

UNDERSKRIFTER

Datum

Kunden, behörig firmatecknares underskrift*

Nationalitet

* Föreningar, stiftelser och liknande ska bifoga protokollsutdrag som styrker firmatecknare

NamnförtydligandeNamnförtydligandeNamnförtydligande

Personnummer / Födelsedata Personnummer / Födelsedata Personnummer / Födelsedata

Nationalitet Nationalitet

P-id/Signatur (ifylles av Swedbank Pay)

Mellan Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, härefter kallat Swedbank Pay, och Kunden, ingås härmed Avtal Kortinlösen 
terminal med de bestämmelser som framgår av Avtalet. Genom sin underskrift bekräftar och accepterar Kunden att samtliga 
ovanstående bilagor har lästs och godkänts. Kunden är också införstådd med att kreditupplysning kan komma att inhämtas. I 
enlighet med punkt 11.1 i Allmänna Villkor, träder ett Avtal i kraft först när Swedbank Pay skriftligen meddelat att Avtalet är 
godkänt. 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer

PayEx Sverige AB
105 34 Stockholm

Organisationsnummer: 
556735-5671

Internationella kort Debet*

Internationella kort Kredit*

EU Företagskort Debet*

EU Företagskort Kredit*

JCB & UnionPay

Vid var tid gällande bilagor finns publicerade på www.swedbankpay.se

Vid Avtalets tecknande gäller Definitioner 2021-10, Allmänna Villkor 2021-10,  Tjänstevillkor Kortinlösen 2021-10 samt i 
förekommande fall tilläggsavtal och/eller branschföreskrifter. Blankett för kundkännedom ska fyllas i, signeras och överlämnas 
till Swedbank Pay.



KOPIA AV ID-HANDLING

Bl 1029 2021-10

Plats för färgkopia av giltig svensk ID-handling (exempelvis bankernas och postens ID-kort, 
företagskort, tjänstekort för statliga & kommunala verk och myndigheter, körkort samt pass.)

OBS! Fotografi, personuppgifter samt namnteckning måste framgå tydligt

Denna fotokopia av ID-handling ska vidimeras av två (2) personer (Ej familjemedlem eller medarbetare).

Person 1
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Gatuadress

Telefon (även riktnr)

Postnummer och ort

Person 2

Härmed vidimeras (bevittnas) ovanstående kopia av ID-handling.

Personnummer

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Gatuadress

Telefon (även riktnr)

Postnummer och ort

Personnummer

Kundens företagsnamn Organisationsnummer Kundnummer (ifylles av Swedbank Pay)
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Kundreferens 1 (max 25 tecken) 
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Kundens exemplar

Kommer ni att erbjuda beställningsvaror?

Betalas handpenning i samband med beställning?

Om ja, hur stor andel i % av omsättning med kort avser beställningsvaror? Hur lång leveranstid gäller vid beställningsvaror?

Hur sker resterande betalning?När sker resterande betalning?Om ja, hur stor andel i % betalas i handpenning?

I Webbtjänsten Merchant Portal får du en löpande översikt över företagets Transaktioner, Serviceavgifter och elektroniska dokument. Tjänsten är kostnadsfri
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Användarens personnummer
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AVTAL
Kortinlösen terminal

ÖVRIGT

BILAGOR

Kundnummer (ifylles av Swedbank Pay)

Bl 3162 2021-10_1 Kundens exemplar

Om du bedriver verksamhet inom rese-,hotell- eller transportbranschen och tar emot köp med virtuella Business-2- Business kort kommer 
dessa Transaktioner att debiteras med 3% av köpesumman.
* Fullständig förteckning över vilka typer av Kontokort som ingår i respektive korttyp återfinns i Webbtjänsten Merchant Portal.
I Merchant Portal återfinns även förteckning över vid var tid gällande nivåer av Kortförmedlingsavgifter samt Varumärkesavgifter.
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Transaktion
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Nationalitet Nationalitet
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Mellan Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, härefter kallat Swedbank Pay, och Kunden, ingås härmed Avtal Kortinlösen 
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ovanstående bilagor har lästs och godkänts. Kunden är också införstådd med att kreditupplysning kan komma att inhämtas. I 
enlighet med punkt 11.1 i Allmänna Villkor, träder ett Avtal i kraft först när Swedbank Pay skriftligen meddelat att Avtalet är 
godkänt. 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer

PayEx Sverige AB
105 34 Stockholm

Organisationsnummer: 
556735-5671

Internationella kort Debet*

Internationella kort Kredit*

EU Företagskort Debet*

EU Företagskort Kredit*

JCB & UnionPay

Vid var tid gällande bilagor finns publicerade på www.swedbankpay.se
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förekommande fall tilläggsavtal och/eller branschföreskrifter. Blankett för kundkännedom ska fyllas i, signeras och överlämnas 
till Swedbank Pay.
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