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REF: ELAVON AMEX ADDENDUM  – NORn 11/2016

American Express Ansökningsformulär (Sve)                                                        

Detta ansökningsformulär avser ansökan om att få kunna acceptera American Express-kort. Avtalet görs av, och mellan, American Express 
Payment Services Limited (”American Express Payment Services Limited”), Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 
9AX, Storbritannien, och affärspartner (Affärspartner).

Information affärspartner    1

Juridisk navn:

Adresse:

E-mail adresse:

Elavon MID Nr.:

Rabatt, avgifter och betalningsplan   2

Varje avgift nedan omfattas (från tid till annan) av avtalet

Servicerabatt:   (%) per transaktion

Reklamationsavgift: amount SEK per reklamation

Utbetalningplan:

Betalningsmetod:

Kontaktadress: Elavon Financial Services DAC, norsk filial, Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo

Villkor           3

Genom att på uppdrag av ansökande företag, signera denna ansökan accepterar jag villkoren i ”Villkor och Bestämmelser” avseende 
accept av American Express-kort, vilka gjorts tillgängliga med denna ansökan, som tillsammans med denna ansökan och andra dokument 
som det refereras till i ”Villkor och Bestämmelser” som utgör American Express godkännande av avtalen och kräver att ansökande företag 
(Affärspartner) sätts upp som en American Express-verksamhet. Du förstår att Elavon Financial Service DAC (Elavon) agerar som en 
serviceleverantör på uppdrag av American Express Payment Services Limited, och att Elavon tillhandahåller vissa tjänster på uppdrag 
av American Express Payment Services Limited i enlighet med avtalen med American Express. Du förstår att ”Villkor och Bestämmelser” 
är mellan American Express Payment Services Limited och Dig. Om inget annat uttryckligen anges i ”Villkor och Bestämmelser” eller 
sammanhanget kräver annat så avser begreppen ”vi, oss, vår, våra eller oss själva”, när de används i ”Vilkor och Bestämmelser”, American 
Express Payment Services Limited och/eller Elavon som agerar som leverantör på uppdrag av American Express Payment Services Limited.

Utöver avgifterna som anges i ”Villkor och Bestämmelser” kan American Express Payment Services Limited också kräva en avgift för varje 
reklamation som kopplas till Dig (reklamationsavgift). Beloppet för reklamationsavgiften anges i avgiftstabellen i detta ansökningsformulär. 
Om en reklamationsavgift blir aktuell, debiteras avgiften dig.

Begreppen som används i detta formulär ska ha samma betydelse som i ”Villkor och Bestämmelser”, om inte annat är definierat här.

På uppdrag av det ansökande företaget bekräftar jag som behörig firmatecknare att uppgifterna i denna ansökan är sanningsenliga och 
korrekta, och att jag härmed godkänner att American Express Payment Services Limited, deras representanter och agenter:

(a) kontaktar samtliga källor, inklusive kreditupplysningsföretag, för att inhämta den information de behöver för att etablera det ansökande 
företaget som en American Express-verksamhet, inkluderat, men inte begränsat till, information som krävs för att verifiera min identitet och/
eller identiteten hos andra personer namngivna på denna ansökan. 

(b) använder olika statistiska metoder för att bistå i bedömningen av kreditvärdigheten hos det ansökande företaget och upprätta ett aktuellt konto, 

(c) kontaktar ansökande företagets bank och/eller samtliga referenser för att inhämta all information som krävs för att bedöma denna ansökan.

På uppdrag av det ansökande företaget och genom min behörighet som firmatecknare bekräftar jag också att:

(a) jag har informerat personerna namngivna i denna ansökan om syftet med handläggningen från American Express Payment Services 
Limited, deras representanter och agenter.

(b) jag har tillstånd från övriga personer namngivna i denna ansökan att lämna ut deras uppgifter till American Express Payment Services 
Limited, deras representanter och agenter.

(c) jag har informerat övriga namngivna personer om att ytterligare identifikationer och verifieringskontroller av dem kan komma att utföras 
om det skulle krävas.

(d) vi kan ta emot information om våra avgifter och krediteringar, inklusive servicerabatt och andra avgifter eller betalda belopp, på en 
aggregerad månadsbasis.

 Jag accepterar ”Villkor och Bestämmelser” för American Express kortaccept och bekräftar att jag mottagit en kopia av dessa.

Signatur  4

Genom att signera nedan förstår du, under förutsättning att du uppfyller kriterierna för att som ansökande företag godkännas av Elavon på 
uppdrag av American Express Payment Services Limited, att du ingår ett bindande avtal mellan Dig och American Express Payment Services 
Limited. Om du inte uppfyller kriterierna kommer din ansökan avslås av Elavon på uppdrag av American Express Payment Services Limited. 
American Express Payment Services Limited och Elavon förbehåller sig rätten att avslå ansökan utan ytterligare motivering.

✍ Firmatecknares fullständiga namn (VERSALER)) Date (DD/MM/ÅÅÅÅ)
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