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Allmänt 
Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter omfattar uppgifter om en företagskunds 
ansvarsförbindelser och säkerheter hos Nordea Bank Abp, Nordea Finans Finland Ab och 
Tukirahoitus Oy. 

 
Specifikationen över ansvarsförbindelser och säkerheter kan skrivas ut för bokslutets 
bilageuppgifter eller för något annat ändamål i företaget. Innehållet i skuld- eller ansvarsrelationen 
mellan kunden och banken eller övrig borgenär, såsom ansvarsförbindelsens belopp, räntor och 
avgifter, fastställs alltid i första hand enligt det separata avtal eller den förbindelse som har ingåtts 
mellan parterna. 

 
Tillgänglighet 
Specifikationerna över ansvarsförbindelser och säkerheter är tillgängliga i Nordea Business - 
nätbank och filöverföringens olika kanaler samt på kontoren. Innehållet i specifikationerna över 
ansvarsförbindelser och säkerheter är identiskt i alla kanaler. 

 
Specifikationerna för föregående månad är tillgängliga i alla kanaler den fjärde (4) bankdagen i 
följande månad. Det är också möjligt att skriva ut specifikationerna i efterhand via nätbanken i 18 
månaders tid och via filöverföringen i högst 4 månaders tid. 
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Innehåll 
Specifikationen över ansvarsförbindelser innehåller uppgifter om ansvarsförbindelserna den sista 
bankdagen i månaden. Ansvarsförbindelserna har grupperats enligt EU:s IFRS-standard. 

 
Specifikationen över ansvarsförbindelserna innehåller information om pantsättningar och garantier. 

 
Språk 
Tjänsterna tillhandahålls på svenska, finska och engelska. 

 

Fakturering 
Banken debiterar serviceavgifter för tjänsterna i de olika kanalerna enligt gällande prislista. 

 
 
Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter 
som skrivs ut i nätbanken 
Användning av tjänsten 
För att kunna börjä användä tjänsterna måste du godkännä villkoren för dem. 

 

Tillgång till tjänsten 
Tjänsten kan användas normalt varje dag i veckan dygnet runt. Om tjänsten tillfälligt är ur bruk på 
grund av service, uppdatering eller av motsvarande orsak kan kunden be om uppgifterna från 
kundkontoret. 

 

Utskrift 
Man kan skriva ut specifikationen över ansvarsförbindelser eller säkerheter genom att klicka på 
textlänken Skriv ut hela rapporten som finns till vänster i specifikationens övre eller nedre kant. Då 
öppnas ett utskriftsfönster, via vilket specifikationerna kan skrivas ut. 
Automatisk sökning av utskrift och utskrift på en gång fungerar inte med äldre versioner av 
webbläsaren om JavaScript är inaktiverad i webbläsarens inställningar. 
Om söksidan förblir synlig och kalkylatorernas värden inte ändras, måste rapporten sökas och 
skrivas ut en sida åt gången. 
Utskriften får sidnumrering enligt sidinställningarna i kundens webbläsare. Vid behov hittar du 
tilläggsuppgifter i webbläsarens hjälpfunktion. 
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Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter 
som hämtas från filöverföringen 
Användning av tjänsten och avtal som behövs 
Kunden ingår ett skriftligt avtal på Nordeas kontor om användningen av tjänsten. 

 
Materialets uppgifter 
Filerna kan hämtas från filöverföringen. Materialkoderna för de nya filerna i HTML-format är 

ansvarsspecifikationer = HTMVASTEL och 
säkerhetsspecifikationer = HTMVAKUEL. 

 
Att hämta material 
Kunden kan hämta den önskade månaden genom att som datum för materialet ange den sista dagen 
i kalendermånaden eller det icke-hämtade materialet på en gång (max. 4 mån.). 

 

Utskrift 
Kunden kan skriva ut uppgifterna på papper via det program kunden använder. Utskriften får 
sidnumrering enligt sidinställningarna i det program kunden använder. 

 

Befogenheter 
Filöverföringen kontrollerar behörigheten till att hämta det önskade materialet. Begäran som strider 
mot avtalet eller som annars är felaktiga förkastas och kunden får ett felmeddelande. Kunden 
bestämmer vem som använder tjänsten genom att till denna person överlåta de 
identifieringsuppgifter som förutsätts för användningen av tjänsten. Kunden kan dessutom 
befullmäktiga en tjänsteförmedlare, till exempel sin bokföringsbyrå och ett annat bolag inom 
koncernen att använda tjänsten genom att definiera denna som förmedlare i avtalet om 
Betalningsrörelsetjänster. 

 

Rådgivning 
Vid eventuella fel eller övriga frågor gällande tjänsten kontakta betalningsrådgivningen för företag 
tfn 0200 67220, samtalet kostar lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift. Betjäningstid vardagar klockan 
9.00–16.30. Korta bankdagar (nyårsafton och skärtorsdag) klockan 9.00–14.00. 
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