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Med stöd av detta avtal avtalar Kunden och Banken om priset på Nordea Business Start- eller Nordea Business Plus-
paket. Priset på det valda paketet fastställs enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Beroende på paketet omfattar 
månadsavgiften för paketet följande tjänster som Kunden kan börja använda och som Banken och Kunden avtalar separat:   
 
 

 

         
 

 
Detta prisavtal ersätter alla tidigare offerter och prisavtal mellan parterna i fråga om de produkter och tjänster som detta 
prisavtal omfattar. 
 
 
Tjänsteavtal och villkor  
För att de tjänster som specificeras i detta prisavtal ska kunna tas i bruk, förutsätts att Kunden och Banken har ingått ett 
tjänsteavtal om tjänsten i fråga. Tjänsterna erbjuds Kunden i enlighet med de vid var tid gällande tjänsteavtalen för tjänsten 
i fråga och/eller villkoren för dem. 
 
 
Paketpriser och ändringar i prissättningen 
Kunden är skyldig att erlägga avgifter enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Banken har rätt att debitera Kundens 
konto ovan med avgifterna. 
 
Månadsavgiften för paketet omfattar inte de uppdrags- eller transaktionsspecifika avgifter enligt prislistan som uppbärs för 
användningen av de tjänster som ingår i paketet. De uppbärs separat från Kunden i enlighet med prislistan och villkoren 
för tjänsterna. 
 
Banken har rätt att ändra paketets prissättning samt de tjänster som vid var tid ingår i tjänstepaketet och antalet tjänster 
genom att antingen öka eller minska antalet tjänster (”Paketets Tjänsteutbud”). Ändringarna i Paketets Tjänsteutbud 
inverkar eventuellt endast på de priser som uppbärs för Kundens tjänster, och de tjänster som Kunden har tagit i bruk 
förblir i kraft till övriga delar och Kunden kan använda dem. Banken informerar Kunden om ändringar i prislistan minst en 
månad innan de träder i kraft. 
 
För andra banktjänster än de som specificeras i detta prisavtal uppbär Banken serviceavgifter i enlighet med vid var tid 
gällande prislista. 
 
Informationsutbyte 
Uppgifter om kunden behandlas i enlighet med den lagstiftning som gäller vid var tid. Uppgifter kan överlåtas exempelvis 
till bolagen i Nordeakoncernen om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de tjänster som specificeras i prisavtalet. 
 
 

Nordea Business Start 

Tjänster 

Företagets konto  

Classic-nätbank  

Sändning och mottagning av e-faktura i nätbanken  

Business Visa Debit-kort 

Elektroniskt kontoutdrag månatligen 

Nordea Business Plus 

Tjänster 

Företagets konto, högst 3 st. 

Classic-nätbank, högst 3 avtal  

Sändning och mottagning av e-faktura i nätbanken 

First Card-kort 

Elektroniskt kontoutdrag månatligen  

E-ansvar och e-säkerheter 

E-saldointyg 
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Giltighetstid och uppsägning 
Detta prisavtal gäller tills vidare. 
 
Vardera parten har rätt att säga upp prisavtalet och prissättningen enligt det med en månads uppsägningstid genom att 
skriftligen underrätta den andra parten om uppsägningen. På de tjänster som Kunden använder efter uppsägningen 
tillämpas serviceavgifter i enlighet med Bankens gällande prislista. 
 
 
Tillämplig lag och avgörande av tvister 
Finsk lag tillämpas på detta avtal. Tvister som gäller avtalet behandlas vid Helsingfors tingsrätt. 
 
 
Undertecknande och godkännande av avtalet 
Detta avtal träder i kraft efter att Banken har tagit emot det exemplar av avtalet som Kunden undertecknat på ett behörigt 
sätt i det format och med samma innehåll som när Banken gav det till Kunden. 
 
Om avtalet ingås via medel för distanskommunikation, inklusive Nordea Business Centre, undertecknar och godkänner 
Kundens representant avtalet via medel för distanskommunikation genom att identifiera sig hos banken med sina 
personliga identifieringsuppgifter för stark autentisering. I stället för Kundens underskrift antecknas i avtalet som godkänts 
elektroniskt uppgifter om i vilket sammanhang avtalet har godkänts. Innehållet i ett avtal som ingåtts via medel för 
distanskommunikation verifieras mot Bankens datasystem. Banken ger Kunden ett avtal som ingåtts via medel för 
distanskommunikation genom att göra det tillgängligt för Kunden i Bankens nätbank eller annan digital servicekanal eller 
genom att skriva ut ett skriftligt exemplar för Kunden. 
 

 


