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Bilaga 3 

SÄRSKILDA VILLKOR: BETALSERVICE 

 

1. ALLMÄNT OM BETALSERVICE 

1.1 ALLMÄNT 

Ni erbjuds möjligheten att använda våra betalservice enligt nedan angivna villkor samt övriga villkor i 

Avtalet (”Betalservice”). 

Fortnox Finans är ett betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla 

betalservice.  

Våra betalservice utvecklas kontinuerligt vilket kan innebära att samtliga funktioner som beskrivs i våra 

tjänstebeskrivningar inte finns tillgängliga vid ingåendet av Avtalet. Betalservice aktiveras när ni ger 

oss ert medgivande till autogiro.  

 

1.2 BETALNINGSTRANSAKTIONER 

Ni kan vid godkännandet av en leverantörsfaktura använda medel som finns på klientmedelskontot för 

att genomföra betalning av den inkomna fakturan på förfallodagen. Ni kan även vid rapportering och 

inbetalning av skatt använda medel som finns på klientmedelskontot för att genomföra betalningar till 

Skatteverket. Ni kan vid initiering och bokföring av lön eller egna utlägg använda medel som finns på 

klientmedelskontot för att betala ut pengarna till kundkonton eller till eget eller anställds lönekonto i 

bank. Om ni anses kreditvärdiga kan ni ges möjlighet att genomföra betalningstransaktioner som 

beskrivs ovan med medel som täcks av ett kreditutrymme. 

Betalningstransaktioner kan endast göras i svenska kronor och till svenska bankkonton.  

 

1.3 BETALNINGSINITIERINGSTJÄNSTER OCH AUTOGIRO 

Ni kan överföra medel från klientmedelskontot till via betalningsinitiering och/eller autogiro, i den mån 

kvarvarande medel på klientmedelskonton inte understiger summan av kommande betalningsuppdrag 

från klientmedelskontot.  

 

1.4 KONTOINFORMATIONSTJÄNSTER 

Ni kan, i den mån vi enligt tillämplig lagstiftning har möjlighet att inhämta kontoinformation, välja att 

inhämta information från era andra konton för att få en aggregerad bild av saldon och likviditet i 

Betalservice. Om ni använder kontoinformationstjänster ansvarar vi inte för att den inhämtade 

informationen är korrekt. Ni har rätt till kostnadsfri information en gång per kalenderår. I det fall ni 

begär information som går utöver den som vi enligt tillämplig lagstiftning är skyldiga att tillhandahålla 

er eller begäran görs med tätare frekvens än vad som följer av tillämplig lagstiftning, har vi rätt att ta 

ut en skälig avgift motsvarande våra faktiska kostnader. 

Syftet med kontoinformationstjänsterna är att löpande ge er en god överblick över er likviditet samt 

underlätta er bokföring genom att ni enkelt ska kunna göra till bokföringen hörande 

betalningstransaktioner via Betalservice. 
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2. FÖRFARANDE VID BETALSERVICE 

2.1 TIDPUNKT FÖR MOTTAGANDE AV EN BETALNINGSORDER 

Vi ska anses ha tagit emot betalningsordern när ni godkänt betalningsordern via Fortnox. 

Betalningsorder som tas emot efter klockan 15:30, eller på en dag som inte är en bankdag, ska anses 

ha tagits emot nästföljande bankdag. Betalningsorder avseende leverantörsfakturor som bevakas för 

att betalas på förfallodagen ska anses mottagna bankdag på den närmast föregående förfallodagen.  

2.2 ÅTERKALLANDE 

En betalningsorder som initieras av er kan återkallas fram till och med klockan 13.00 bankdagen före 

den dag då betalningstransaktionen är inlagd för betalning. Därefter kan inte betalningsorder 

återkallas såvida inte vi i det enskilda fallet har godkänt och bekräftat senare återkallande. 

2.3 GENOMFÖRANDETID FÖR EN BETALNINGSTRANSAKTION 

Betalning av betalningsorder sker alltid på den bankdag som ni angett, eller, såvitt avser 

leverantörsfakturor som bevakas för att betalas på förfallodagen, på den närmast föregående 

bankdagen före. En förutsättning för detta är att betalningsordern inkommit senast klockan 13.00 den 

bankdag som inträffade före förfallodagen. 

 

3. ERA ÅTAGANDEN 

3.1 IDENTIFIERING 

Användare som för er räkning ska ha rätt att förfoga över klientmedelskonto ska identifiera sig med en 

unik identifikationskod eller genom de inloggningsuppgifter som erhållits. Vi ges rätt utföra betalorder 

eller annan instruktion som lämnas i Betalservice efter inloggning eller per telefon efter verifiering av 

Användarens identitet. 

3.2 FÖRVARING AV UPPGIFTER 

Det åligger er att förvara unika identifikationskoder och/eller inloggningsuppgifter på ett betryggande 

sätt och vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att dessa används obehörigen. Det åligger er att se 

till att motsvarande iakttas av samtliga Användare. Vi friskriver oss från allt ansvar för skada som 

uppkommer genom obehörigt eller felaktigt användande av unika identifikationskoder eller 

inloggningsuppgifter som erhållits under Avtalet. 

3.3 ANSVAR FÖR LÄMNADE UPPGIFTER  

Ni ansvarar för att uppgifter som lämnas i Betalservice samt i varje enskild betalningsorder är 

tillräckliga och korrekta. Ni ansvarar även för att den information som finns på era leverantörsfakturor 

är korrekt. För det fall ni eller era leverantörer lämnat felaktiga uppgifter om betalningen (till exempel 

felaktigt kontonummer) är vi inte ansvariga. Vi ska, på er begäran, vidta skäliga åtgärder för att få 

tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst får vi debitera er en skälig avgift.   

3.4 ANSVAR FÖR TÄCKNING 

Ni ansvarar för att det finns täckning på klientmedelskontot för alla era betalningsorder. När en 

betalningsorder har lämnats kommer betalning i första hand att avräknas mot medel som inkommit 

på klientmedelskontot. Om det finns minst en skapad betalningsorder med förfallodatum inom 31 

dagar, hålls medlen som täcker beloppet för dessa betalningsordrar på klientmedelskontot. Finns inte 
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sådan täckning i annat fall, kommer de medel som behövs för att genomföra betalningsorderna att 

dras från kundkontot via autogiro. Ni kommer då att via Betalservice få ett meddelande om varje 

kommande dragning. Autogirodragning görs normalt med ett belopp anpassat för att täcka de 

betalningsorder som förfaller inom14 dagar och görs normalt två  bankdagar före förfallodatum för 

den första av de aktuella betalningsorderna.  

Finns det inte täckning på vare sig klientmedelskontot eller kundkontot kommer betalningsorderna 

inte att genomföras. Vi har inget ansvar för sena eller uteblivna betalningar som sker för att täckning 

saknas på dessa konton. 

3.5 REKLAMATION 

Ni ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som 

görs tillgänglig för er i Betalservice. Ni ska utan onödigt dröjsmål från det att ni fått kännedom om 

felaktigt genomförda eller obehöriga betalningstransaktioner meddela oss och begära rättelse. 

Reklamation får dock aldrig ske senare än tre månader från den tidpunkten betalningstransaktionen 

debiterades klientmedelskontot. Vid för sen reklamation får ni inte åberopa felet mot oss och ni 

ansvarar då för hela beloppet. 

 

4. VÅRA ÅTAGANDEN 

4.1 ANSVAR FÖR BETALNINGSTRANSAKTIONEN 

Om en betalningsorder lämnats med hjälp av en unik identifikationskod och lämnade uppgifter är 

korrekta, täckning finns på kontot och övriga förutsättningar för en betalningstransaktion är uppfyllda, 

ansvarar vi för att belopp och information överförs till betalningsmottagarens bank. Om 

förutsättningarna i första meningen är uppfyllda och beloppet ändå inte överförts till 

betalningsmottagarens bank, eller betalningstransaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt, och 

ni reklamerat enligt vad som anges i dessa avtalsvillkor, ska vi dels på lämpligt sätt och utan onödigt 

dröjsmål återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den 

bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum, dels, om ni initierat betalningsordern, 

meddela er att transaktionen inte genomförts och, om möjligt, skälen för detta. 

Om vi kan visa att mottagande bank har tagit emot transaktionen är mottagande bank ansvarig för om 

transaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt. Skulle 

betalningsmottagarens bank, trots detta ansvar, återsända beloppet är vi ansvariga för att beloppet 

snarast återbetalas till er. 

4.2 INFORMATION OM GENOMFÖRD BETALNINGSTRANSAKTION 

Efter genomförandet av en betalningstransaktion ska vi informera er om betalningstransaktionen. 

Sådan information lämnas utan onödigt dröjsmål efter varje betalningstransaktion eller månadsvis, 

genom meddelande i Betalservice. 

4.3 AVRÄKNING AV ÖVERLIKVIDITET 

Om det finns medel på klientmedelskontot som inte motsvarar en inlagd betalningsorder, kommer 

dessa medel att överföras till kundkontot. Avstämning görs dagligen och alla medel som inte behövs 

för kommande betalningstransaktioner överförs till kundkontot. 

4.5 OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER  
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Vid obehöriga transaktioner gäller de regler som finns i lag (2010:751) om betaltjänster 

(betaltjänstlagen) i den mån reglerna är tvingande i förhållande till företagskunder. Ni ansvarar dock 

alltid för hela beloppet om:  

i) obehöriga transaktioner från ert konto har kunnat genomföras till följd av att ni inte har 

skyddat er personliga behörighetsfunktion;  

ii) obehöriga transaktioner från en ert konto har kunnat genomföras till följd av att en 

skyldighet enligt 5 kap. 6 § betaltjänstlagen åsidosatts genom grov oaktsamhet; eller 

iii) ni inte reklamerat den obehöriga transaktionen till oss i enlighet med avsnitt 3.5 ovan. 

 

 


