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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/Corporate Netbank)

ELLER

Användarkod (Classic)

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

Betalningar

Löner

Betalningarnas returmaterial

Valutabetalningar

Avvisade

Elektroniskt kontoutdrag
TITO

Alla

Periodisering

XML

dag

vecka

2 gånger i mån

1 gång i mån

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

XML

Sändning av nätfakturor

Saldo- och transaktionsutdrag
Mottagande av nätfakturor

Nätfakturaadress meddelas till verkkolasku.fi

Nätfakturaadress EDI-kod eller IBAN

Material för bokslut

MYVA011PL 04.19
Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter

e-saldointyg

Förmedlare som raderas
Radering tidigast
Tidigare förmedlare och därtill kopplade tjänster ska raderas:

Ja

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.
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.

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:
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Fullmakt
Företagens betalningsrörelsetjänster
Datum samt fullmaktsgivarens och fullmäktiges underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande (fullmaktsgivare)

Underskrift och namnförtydligande (fullmäktig)

MYVA011PL 04.19
Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

Skicka den undertecknade blanketten för uppdatering till adress: yrityspalvelut@nordea.fi
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Fullmakt
Företagens betalningsrörelsetjänster
Fullmäktig förmedlare
En aktör, t.ex. bokföringsbyrå, som kunden väljer och befullmäktigar att sköta sina betalnings- och rapporteringsmaterial.
Förmedlingskanal för material
Avtalsnummer/användarkoder
Förbindelsen mellan kundens och bankens system bildas med hjälp av Web Services eller nätbanken.
Identifierare för förbindelsen är antingen avtalsnumret eller användarkoden.
Web Services/Nätbanken
Ibruktagande:
En förbindelse bildas mellan kundens och bankens system. En kanal för
Bruksavgift/mån.:
att hämta eller sända material.
Web Services
Corporate Netbank
Classic-nätbanken

55,00 €
7,50 €
10,00 €
6,00 €

MYVA011PL 04.19
Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

Företagets betalningar
En tjänst för att betala fakturor som bildats utifrån köpreskontra. Servicekoden bildas i allmänhet utifrån FO-numret, t.ex.
0+FO-nummer. I tjänsten kan man betala SEPA-betalningar, löner och valutabetalningar.
Bruksavgift per konto,
8,00 €
inklusive gireringar och löner/mån.
Referensbetalning, st.
0,07 €
Betalning med meddelande, st.
0,17 €
Lön, st.
0,17 €
Hanteringsavgift/material
0,55 €
15,00 €
Bruksavgift per kund,
inklusive valutabetalningar/mån.
Betalning
6,75 €
Hanteringsavgift/material

0,55 €

Elektroniskt kontoutdrag
Som kontoutdragets format väljs TITO eller XML utifrån de krav som kundens programvara ställer.
st.

0,80 €

Ankommande referensbetalningar
En fil över referensbetalningar som betalats på kontot. Väljs kontospecifikt: antingen KTL eller XML utifrån kraven som kundens
programvara ställer.
Ankommande referensbetalning på 0,13 €
kontot,
Hanteringsavgift/material, st.
0,55 €
Saldo- och transaktionsutdrag
Saldoutdraget omfattar saldot i realtid i filformat. Transaktionsutdraget omfattar både saldot och transaktionerna för innevarande
dag som registrerats fram till tidpunkten för förfrågan.
Saldoutdrag/mån.
5,00 €
Transaktionsutdrag/st.
0,25 €
E-faktura
52,90 €
Ibruktagande, avgående material
(+moms 24 %)
Ibruktagande, ankommande
material (+moms 24 %)
månadsavgift enligt volym
(+moms), st.

52,90 €

Avgående faktura, avgift/st. enligt
volym

0,35-0,15 €

Avgående faktura, avgift/st.enligt
volym

0,40-0,25 €

4,80-34,15 €

Verkkolaskuosoite.fi (TIEKE)
I registret över nätfaktureringsadresser kan du kontrollera vilka företag som kan sända och/eller ta emot nätfakturor.
Förmedlingsorganisationerna för nätfakturor ansvarar för uppdateringen av registret.
Material för bokslut
Sammandrag av ansvarsförbindelser och säkerheter samt saldouppgift om alla kundens inlåningskonton den sista dagen i
månaden.
Via filöverföring
Sammandrag av ansvars4,00 €
förbindelser och säkerheter/mån.
Saldoutdrag/mån.
2,00 €

