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Byte Betalväxel inom befintligt 
Avtal kortinlösen internet

OrganisationsnummerFöretagsnamn

För detta Tilläggsavtal gäller AV och AF fogade till Avtalet (Huvudavtalet)
.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
Datum

Behörig firmatecknares underskrift*

Namnförtydligande

UNDERSKRIFT

Nytt Butiksnummer (ifylles av Swedbank Pay)

Nuvarande Butiksnummer

KUND

Kommer ni att erbjuda Abonnemangsbetalning (recurring payments)?
Försäljningsinformation

Ja Nej

Ny Betalväxel
Information om Betalväxel

Nuvarande Betalväxel Termtyp (ifylles av Swedbank Pay)

Information om internetplats där försäljning sker

Information om Kundens nya Tekniska Utrustning

Ange hur Kunden är ansluten till sin Betalväxel (teknikleverantören)

Kunden hanterar inte kortinformation (hostad lösning)

Kunden lagrar, processar eller transporterar kortinformation 
(icke hostad lösning). Särskild prövning sker. 

Annan

PCI, Säkerhetsregler för hantering av kortinformation

Inom kortbranschen finns ett omfattande säkerhetsregelverk gällande hanteringen av kortinformation, PCI-DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standards). Regelverket gäller både er som säljföretag men även för de leverantörer ni anlitar. Exempel 
på leverantörer kan vara betalväxel (PSP), annan transaktionshanterare, web-hotell, leverantör av shopping-system mm. 

Om ni själva eller om ni använder er av en leverantör som inte uppfyller säkerhetsregelverket enligt PCI-DSS kan ni utsätta er 
affär för finansiella risker.

Information om PCI-DSS finns på vår hemsida www.swedbankpay.fi samt 
http://www.visaeurope.com/merchant/operations andsecurity/datasecurity.jsp 
http://www.mastercard.com/us/sdp/merchants/merchant_requirements.html

Det går också bra att kontakta Swedbank Pay Support 020 746 9120 eller support.swedbankpay@swedbank.fi

Swedbank Pays exemplar

Detta Tilläggsavtal gäller mellan Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 
härefter kallat Swedbank Pay, och nedanstående företag, härefter kallat Kunden 
och avser endast byte av Betalväxel.

Ja Nej

Kommer ni att erbjuda Förenklad kortbetalning?

En vidimerad kopia av idhandling behöver bifogas!
* Föreningar, stiftelser och liknande ska bifoga protokollsutdrag som styrker firmatecknare



KOPIA AV ID-HANDLING

Bl 1029 FI-SV 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

Företagsnamn Organisationsnummer Butiksnummer (ifylles av Swedbank Pay)
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Byte Betalväxel inom befintligt 
Avtal kortinlösen internet

OrganisationsnummerFöretagsnamn

För detta Tilläggsavtal gäller AV och AF fogade till Avtalet (Huvudavtalet)
.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
Datum

Behörig firmatecknares underskrift*

Namnförtydligande

UNDERSKRIFT

Nytt Butiksnummer (ifylles av Swedbank Pay)

Nuvarande Butiksnummer

KUND

Kommer ni att erbjuda Abonnemangsbetalning (recurring payments)?
Försäljningsinformation

Ja Nej

Ny Betalväxel
Information om Betalväxel

Nuvarande Betalväxel Termtyp (ifylles av Swedbank Pay)

Information om internetplats där försäljning sker

Information om Kundens nya Tekniska Utrustning

Ange hur Kunden är ansluten till sin Betalväxel (teknikleverantören)

Kunden hanterar inte kortinformation (hostad lösning)

Kunden lagrar, processar eller transporterar kortinformation 
(icke hostad lösning). Särskild prövning sker. 

Annan

PCI, Säkerhetsregler för hantering av kortinformation

Inom kortbranschen finns ett omfattande säkerhetsregelverk gällande hanteringen av kortinformation, PCI-DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standards). Regelverket gäller både er som säljföretag men även för de leverantörer ni anlitar. Exempel 
på leverantörer kan vara betalväxel (PSP), annan transaktionshanterare, web-hotell, leverantör av shopping-system mm. 

Om ni själva eller om ni använder er av en leverantör som inte uppfyller säkerhetsregelverket enligt PCI-DSS kan ni utsätta er 
affär för finansiella risker.

Information om PCI-DSS finns på vår hemsida www.swedbankpay.fi samt 
http://www.visaeurope.com/merchant/operations andsecurity/datasecurity.jsp 
http://www.mastercard.com/us/sdp/merchants/merchant_requirements.html

Det går också bra att kontakta Swedbank Pay Support 020 746 9120 eller support.swedbankpay@swedbank.fi

Kundens exemplar

Detta Tilläggsavtal gäller mellan Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 
härefter kallat Swedbank Pay, och nedanstående företag, härefter kallat Kunden 
och avser endast byte av Betalväxel.

Ja Nej

Kommer ni att erbjuda Förenklad kortbetalning?

En vidimerad kopia av idhandling behöver bifogas!
* Föreningar, stiftelser och liknande ska bifoga protokollsutdrag som styrker firmatecknare
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