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Fullmakt
Företagens betalningsrörelsetjänster
Fullmaktsgivare
Företagets namn

Kontaktperson

FO-nummer

Telefonnummer

E-post

Bankkontonummer (Nordea)

Fullmäktig förmedlare (t.ex. bokföringsbyrå)
Företagets namn

Kontaktperson

FO-nummer

Telefonnummer

E-post

Förmedlingskanal för material
Avtalsnummer, WebServices

ELLER

Avtalsnummer, Corporate Netbank

ELLER

Användarkod (Classic)

Tjänster som den fullmäktige förmedlaren har rätt att sköta
Servicekod för tjänsten Företagets betalningar

Betalningar

Löner

Betalningarnas returmaterial

Valutabetalningar

Elektroniskt kontoutdrag
TITO

OCH / ELLER

ELLER

Alla

Avvisade

Periodisering
XML

dag

vecka

2 gånger i mån

1 gång i mån

Ankommande referensbetalningar
(endast ett materialformat kan väljas för kontot)
KTL

ELLER

Sändning av nätfakturor

XML

Saldo- och transaktionsutdrag

Mottagande av nätfakturor

Nätfakturaadress meddelas till verkkolaskuosoite.fi

Nätfakturaadress EDI-kod eller IBAN

Material för bokslut
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Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter

e-saldointyg

Förmedlare som raderas
Radering tidigast
Förmedlare som tidigare givits fullmakt raderas

Ja

Nej

Om någon service ska lämnas utan förmedlare, kan service slutas (Mer information på sidan 3)

Serviceavgifter
Serviceavgifterna debiteras i enlighet med villkoren för tjänsterna och bankens vid var tid gällande prislista eller annat avtal. Banken debiterar
kontot/kontona som kunden angett med serviceavgifter och arvoden för användningen av tjänsten.
Serviceavgifterna debiteras från kontot:

Kommissionering av service
Tjänsterna som avses i denna fullmakt öppnas
. Fullmaktsgivaren är medveten om att tjänsten tas i bruk eller ändringen träder
i kraft när banken uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från denna fullmakt.
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Fullmakt
Företagens betalningsrörelsetjänster
Fullmäktige har med stöd av denna fullmakt rätt att i stället för fullmaktsgivaren avtala med banken om öppnande av de betalningsrörelsetjänster
som nämns ovan. De valda tjänsterna öppnas för fullmaktsgivaren varvid de kan användas via fullmäktigens bankförbindelse som anges ovan.
Med stöd av denna fullmakt har den fullmäktige också rätt att avtala om ändringar i fullmaktsgivarens befintliga tjänster.
Fullmaktsgivaren undertecknar själv avtalen om tjänsterna efter att tjänsterna öppnats eller ändringar gjorts.
Datum samt fullmaktsgivarens och fullmäktiges underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande (fullmaktsgivare)

Underskrift och namnförtydligande (fullmäktig)
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Skicka den undertecknade blanketten för uppdatering till adress: yrityspalvelut@nordea.fi

