
Lisäsopimus
Merchant Portal

Swedbank Pay-sopimustunnus (Swedbank Pay täyttää)

Asiakas
Myyntipisteen markkinointinimi

Myyntipisteen osoite, ei postilokero-osoite

Yrityksen nimi

Postiosoite

Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postinumero ja paikkakunta

Yritystunnus

Postinumero ja paikkakunta

Merchant Portal

Käyttäjän etu- ja sukunimi*

Käyttäjän sähköpostiosoite

Asiakirjat postitse

AccessID (Swedbank Pay täyttää)

Pyydämme lisäksi asiakirjojen lähetystä postitse
Jos asiakas ei täytä yllä olevaa kenttää, Swedbank Pay ei aktivoi palvelua. Sen sijaan asiakirjat lähetetään postitse. Swedbank Pay voi periä 
palvelumaksun kirjeitse lähetettävistä asiakirjoista.

Tämän lisäsopimuksen ehtojen lisäksi sopimuksen ehdot ovat voimassa. Jos tämä sopimus koskee Swedbank 
Pay -yksikön hyväksymää Palvelumaksua, jota on muutettu, tämä sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä Pankin liikepäivänä siitä kun Asiakkaan allekirjoittaman lisäsopimuksen katsotaan saapuneen 
Swedbank Pay -yksikön tietoon Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Muut Swedbank Pay -yksikön hyväksymät 
muutokset tulevat voimaan viiden Pankin liikepäivän kuluttua siitä, kun ilmoituksen muutoksesta katsotaan 
tulleen Swedbank Pay -yksikön tietoon Yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Jos yritystunnukseen liittyy useita Swedbank Pay-sopimustunnuksia, Merchant Portal yhdistää kaikki saman AccesID alle.

Muuta

Allekirjoitukset

Päivämäärä

Asiakas, yrityksen valtuutetun nimenkirjoittajan allekirjoitus *

Nimenselvennys ja puhelinnumero

Hallituksen toimipaikka: Tukholma  
Yritystunnus: 556735-5671

Swedbank Pay kappale
Bl 3123 FI-FI 2022-06

* Yhdistyksen, säätiön tai vastaavan tulee liittää pöytäkirjan ote, jossa nimenkirjoittaja vahvistetaan.

Mukaan on liitettävä henkilöllisyystodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös!

I Merchant Portal -verkkopalvelu tarjoaa jatkuvan yleiskuvan yrityksesi korttimaksuista, palvelumaksuista ja sähköisistä asiakirjoista. Palvelu on maksuton.
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HENKILÖTODISTUKSEN KOPIO

Bl 1029 FI-FI 2021-10

Paikka suomalaisen voimassaolevan henkilötodistuksen värikopiota varten (passi)

HUOM! Valokuvan, henkilötietojen ja allekirjoituksen tulee näkyä selkeästi.

Henkilötodistuksen kopion todentamiseen vaaditaan kaksi (2) todistajaa (Ei perheenjäsen)

Henkilö 1
Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Katuosoite

Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero

Postinumero ja paikkakunta

Täten todistan yllä olevan henkilötodistuksen kopion oikeaksi.

Henkilö 2

Henkilötunnus

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Katuosoite

Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero

Postinumero ja paikkakunta

Henkilötunnus

Yrityksen nimi Yritystunnus Swedbank Pay-sopimustunnus(Swedbank Pay täyttää)
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Lisäsopimus
Merchant Portal

Swedbank Pay-sopimustunnus (Swedbank Pay täyttää)

Asiakas
Myyntipisteen markkinointinimi

Myyntipisteen osoite, ei postilokero-osoite

Yrityksen nimi

Postiosoite

Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postinumero ja paikkakunta

Yritystunnus

Postinumero ja paikkakunta

Merchant Portal

Käyttäjän etu- ja sukunimi*

Käyttäjän sähköpostiosoite

Asiakirjat postitse

AccessID (Swedbank Pay täyttää)

Pyydämme lisäksi asiakirjojen lähetystä postitse
Jos asiakas ei täytä yllä olevaa kenttää, Swedbank Pay ei aktivoi palvelua. Sen sijaan asiakirjat lähetetään postitse. Swedbank Pay voi periä 
palvelumaksun kirjeitse lähetettävistä asiakirjoista.

Tämän lisäsopimuksen ehtojen lisäksi sopimuksen ehdot ovat voimassa. Jos tämä sopimus koskee Swedbank 
Pay -yksikön hyväksymää Palvelumaksua, jota on muutettu, tämä sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä Pankin liikepäivänä siitä kun Asiakkaan allekirjoittaman lisäsopimuksen katsotaan saapuneen 
Swedbank Pay -yksikön tietoon Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Muut Swedbank Pay -yksikön hyväksymät 
muutokset tulevat voimaan viiden Pankin liikepäivän kuluttua siitä, kun ilmoituksen muutoksesta katsotaan 
tulleen Swedbank Pay -yksikön tietoon Yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Jos yritystunnukseen liittyy useita Swedbank Pay-sopimustunnuksia, Merchant Portal yhdistää kaikki saman AccesID alle.

Muuta

Allekirjoitukset

Päivämäärä

Asiakas, yrityksen valtuutetun nimenkirjoittajan allekirjoitus *

Nimenselvennys ja puhelinnumero

Hallituksen toimipaikka: Tukholma  
Yritystunnus: 556735-5671

Asiakkaan kappale
Bl 3123 FI-FI 2022-06

* Yhdistyksen, säätiön tai vastaavan tulee liittää pöytäkirjan ote, jossa nimenkirjoittaja vahvistetaan.

Mukaan on liitettävä henkilöllisyystodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös!

I Merchant Portal -verkkopalvelu tarjoaa jatkuvan yleiskuvan yrityksesi korttimaksuista, palvelumaksuista ja sähköisistä asiakirjoista. Palvelu on maksuton.
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