
AFTALE 
KortindløsningTerminal  1/3 

Kunde 
Virksomhedens juridiske navn CVR-nr. 

Postadresse Postnummer og By 

Kontaktperson Telefon/Mobil E-mail
+45

Salgssted 
 Sæt kryds her, hvis den juridiske adresse er den samme som salgsstedets.  

Salgsstedets navn Salgsstedets telefon 

Salgsstedets adresse Postnummer og By 

Kontaktperson på salgsstedet E-mail kontaktperson

Hvis sæsonbutik, anfør periode (måneder) Hvis indgår i kæde, angiv hvilken 

Virksomhed/Branche 
Beskrivelse af vare eller service ydelse, f.eks. børnetøj Branchekode (udfyldes af Swedbank Pay) 

Forventet kortomsætning pr. år (exkl. Dankort) Forventet gennemsnitskøb  

Fysiske Personer, som direkte eller indirekte ejer 25 % eller mere af virksomheden, eller formodes at have 
den ultimative kontrol af virksomheden

  Sæt kryds her hvis der ikke findes nogen fysisk person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer 25 % eller mere af virksomheden. 
Hvis det er flere end 4, indsend da venligst information om disse i separat bilag.

Navn CPR nr. Skattepligtig i (land) Ejerandel i % PEP* 
 

Ja  Nej  

Ja  Nej  

Ja  Nej  

Ja  Nej  
*PEP - er nogen af ejerne, eller undertegnede, en politisk eksponeret person (PEP), eller et nært familiemedlem med, eller er en nær medarbejder
til, en sådan person? 
En Politisk Eksponeret Person er en person der har, eller tidligere har haft, en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, f. eks. minister, viceminister, 
assisterende minister, medlem i Folketing, domstol, revisionsret, bestyrelse for Nationalbanken, eller et politisk parti, eller ambassadør, højtstående officer, 
eller medlem af statsejedes virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organ.  

Information om terminalløsning 
Terminal Type Nets Dankort Forretningsnummer* PSP Terminal leverandør

Nets   Anden: 
*Nets eller BAX Dankort nummer er 6 eller 7 cifret og står på din bon.

Pengeinstitut til udbetaling (kontonummer skal tilhøre ovenstående CVR-nummer) 
Pengeinstituttets navn Reg. nr.    | Kontonummer 

PayEx Sverige AB DUF (PayEx Sverige  AB:s danske filial) +45 88 62 40 02 salg.swedbankpay@swedbank.dk www.swedbankpay.dk Bl DK3162 2019-10 

Skal I tilbyde bestillingsvarer? 

 Ja  Nej 
Betales depositum i forbindelse med bestilling?

 Ja  Nej 

Hvis Ja, hvor stor andel i % af omsætningen med kort er bestillingsvarer? Hvor lang leveringstid gælder ved bestillingsvarer? 

  Hvis Ja, hvor stor andel i %?    Hvornår finder restbetaling sted?     Hvordan finder restbetaling sted? 

Rammeaftale (udfyldes af Swedbank Pay) Agent-ID (udfyldes af Swedbank Pay) Sambandsnr. (udfyldes af Swedbank Pay) Centralavtalspart (udfyldes af Swedbank Pay) 

Nationalitet 



AFTALE
Kortindløsning Terminal  2/3 

Access - gratis webtjeneste der giver det fulde overblik over din forretnings korttransaktioner 
Brugerens for og efternavn* Personnummer (Privat NemID) 

RID (ved NemID til Erhverv) 
Brugerens e-mailadresse Access-ID (udfyldes af Swedbank Pay) 

*En bemyndiget Bruger kan, uden yderligere instruktion fra Kunden, tilknytte yderligere Brugere med samme bemyndigelse. Kunden har det fulde ansvar for 
handlinger foretaget af en bemyndiget Bruger i Access, uanset om Brugeren er bemyndiget direkte af Kunden eller via en anden bemyndiget Bruger. Er der 
oprettet flere Forretningsnumre på samme CVR-nr. vil alle Forretningsnumre blive tilsluttet Access-adgangen.

*Komplet liste over de betalingskort der indgår i hver korttype findes i web servicen Access. Der findes også en liste over de aktuelle 
kortformidlingsafgifter og varemærkeafgifter. **Union Pay er kun gældende for kunder med kortterminal koblet direkte til Swedbank Pay.

Bilag
Følgende bilag er gældende for denne aftale: Definitioner DEF DK 2019-10, Generelle Vilkår for indløsning af korttransaktioner AV DK 2019-10, 
Administrative Forskrifter Terminal AF DK 2019-10, og for visse brancher yderligere tillægsforskrifter. Se www.swedbankpay.dk for opdaterede vilkår. 

Virksomhedens juridiske navn CVR-nr. Forretningsnr. (udfyldes af Swedbank Pay) 

Personnummer / RID 

PayEx Sverige AB DUF (PayEx Sverige  AB:s danske filial) +45 88 62 40 02 salg.swedbankpay@swedbank.dk www.swedbankpay.dk Bl DK3162 2019-10 

Underskrifter 
Mellem Swedbank Pay Danmark, en del af PayEx Sverige AB DUF (PayEx AB:s danske filial), herefter benævnt Swedbank Pay Danmark, og Kunden 
indgås herved aftale om indløsning af korttransaktioner på de vilkår og betingelser, som fremgår af denne aftale og dens bilag.
Kunden bekræfter ved sin underskrift at have læst samt at acceptere indholdet af samtlige ovenstående bilag. Kunden giver hermed tilladelse til at 
Swedbank Pay Danmark kan indhente kreditoplysninger samt foretage undersøgelser i diverse offentlige og private registre, hvor der måtte findes 
oplysninger om Kunden og Kundens ejerkreds, jf. Generelle Vilkår punkt 1.3. 

KOPI AF GYLDIG LEGITIMATION – VIGTIGT 
Vedhæft fil eller billede i farve: 

-
-

På de personer der har underskrevet ansøgningen
På alle ejere der ejer mere end 25 %

Dato Dato
01-10-2019

Tegningsberettigedes underskrift PayEx Sverige AB DUF

Navn 1 i blokbogstaver Navn 2 i blokbogstaver Navn 3 i blokbogstaver Mikael Lundqvist, 
Chef kortindløsning

CPR-nummer CPR-nummer CPR-nummer 

Skattepligtig i (land) Skattepligtig i (land) 

P-id/Signatur

Skattepligtig i (land) 

Etableringsgebyr 
0,00 kr. 

Antal afregningsdage 
2 bankdage 

Mindste beløb til betaling pr. måned Afregning 
Brutto 

Priskategori (udfyldes af Swedbank Pay) Visa Mastercard Diners & Discover** 

Korttyper Pris pr. 
transaktion + % af beløb Pris pr. 

transaktion + % af beløb Pris pr. 
transaktion + % af beløb

DK Debetkort DKK % DKK % DKK % 

DK Kreditkort DKK % DKK % DKK % 

DK Firmakort DKK % DKK % DKK % 

EU Debetkort DKK % DKK % DKK % 

EU Kreditkort DKK % DKK % DKK % 

EU Firmakort DKK % DKK % DKK % 

Non EU Debetkort DKK % DKK % DKK % 

Non EU Kreditkort DKK % DKK % DKK % 

Non EU Firmakort DKK % DKK % DKK % 

UnionPay** DKK % 

Specifikation af vilkår 



AFTALE
Kortindløsning Terminal  Bilag 1 

Bekræftelse af konto 

Din bankrådgiver skal underskrive blanketten i feltet nederst på blanketten. Alternativt kan din bankrådgiver sende en 
e-mail direkte til os på salg.swedbankpay@swedbank.dk hvori de bekræfter at det angivne kontonummer tilhører jer.

Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedens juridiske navn 

CVR-nr. 

Kontonummer til afregning af kortomsætning 
Reg. Nr. Kontonummer 

Underskrift 
Dato 

Pengeinstituts underskrift og stempel 

PayEx Sverige AB DUF (PayEx Sverige  AB:s danske filial) +45 88 62 40 02 salg.swedbankpay@swedbank.dk www.swedbankpay.dk 



Vitterlighedsvidner

Bl	2551	DK

IndsÞt kopi af gyldigt ID - pas eller kørekort

Îgtheden af denne fotokopi skal bekrÞftes ved to vidners underskrift.

Hermed bevidnes Þgtheden af ovenst¬ende fotokopi. 

Person 1 Person 2
Dato

Underskrift

Navn

Adresse

Postnummer og by

Dato

Underskrift

Navn

Adresse

Postnummer og by

 Bilag 2 
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