
Ansökningsformulär – Norden
*Obligatoriska fält som måste fyllas i.
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Företagsinformation 1

*Ny ansökan    Centralavtal    Förändring av juridisk enhet Portfölj *Portföljland Kund besökt? *Valuta *CLG Valuta *Kortmix MCC
Nordic       Ja           N/A

Förhandstilldelad MID Tidigare MID Associations kod(er) Parent Chain kod *PE kod (partnerkod) *Säljare 

*Distribution av reklamationer via Epost (rekommenderad) Online          Post

*Juridiskt namn *Juridisk adress används för
Allt        Reklamationer          Allmän kommunikation
Produktförsändelser              Avgiftsavisering 

*Juridisk gatuadress (inkl.postnr&ort)

*Juridisk postadress (inkl.postnr&ort) om annan än adressen som anges ovan

*Land *Telefonnummer

*Kontaktperson (Förnamn/Efternamn)            Kvinna             Man 

*Epost Mobilnummer

Namn på försäljningsställe  *Adressen till försäljningsstället används för          Allt            Reklamationer
       Allmän kommunikation         Produktförsändelser            Avgiftsavisering

*Försäljningsställets besöksadress (om annan än adressen som anges ovan)

*Land *Telefonnummer

*Kontaktperson (Förnamn/Efternamn)            Kvinna             Man

Epost Mobilnummer

Adress för avgiftsavisering (om annan än adresserna som nämns ovan)

Kundprofil 2

*Ägande Enskild firma Handels-/kommanditbolag             Aktiebolag  Publikt aktiebolag
Annat (vänligen specificera)         

*Organisationsnummer *Aktuellt ägande *Stiftelsedatum

Butiksnummer *Har du haft Inlösenavtal tidigare? Om ja, med vilken annan inlösare?
       Ja           Nej

*I vilket land förekommer huvuddelen av företagets intekter från? *I vilket land bildades företaget?

*Beskrivning av verksamhet/Vad ska ni ta betalt med kort för

URL      www. 

*Bolagets årsomsättning *Total omsättning kreditkort per år *Genomsnittligt transaktionsvärde 

*Kortinnehavare närvarande *Internet *Post-/telefonorder 

Säsongsförsäljning        Ja          Nej.  Om ja, procent säsong kvartalsvis JAN, FEB, MAR     APR, MAJ, JUN     JUL, AUG, SEP      OKT, NOV, DEC  
% % % %

*PCI Level: Förväntat antal transaktioner per år

Elavon Financial Services DAC Norway Branch - Organisationsnummer 991 283 900. Besöksadress: Karenlyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadress: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge. 
Huvudkontor: Elavon Financial Services DAC, Irländskt organisationsnummer 418442, Besöksadress: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319 Irland.
Elavon Financial Services DAC, verksamt som Elavon Merchant Services, regleras av Irländska Centralbanken. 

% % %

Level 4: Mindre än 20 000 
internettrans-aktioner eller upp 
till 1 miljon MOTO och Card 
Present-transaktioner per år.

Level 3: Mellan 20 000 och 1 
miljon internettransaktioner 
per år.

Level 2: Mellan 1 miljon och 6 
miljoner transaktioner per år.

Level 1: Över 6 miljoner 
transaktioner per år.
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Internet 3

Vilka länder kommer du att ta emot order från? Vilken är e-postadressen för kundförfrågningar?

Vänligen kryssa i vilken leverantör som utför era säkerhetskontroller
DIBS Nets PayEx E-Pay Verifone Andre      

Vem levererar er internettjänst? Ange virtuell terminalleverantör (PSP)
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Firmatecknare/Verklig Huvudman/Styrelseledamot 4
Den person som undertecknar denna blankett (signaturberättigad) måste fylla i avsnittet nedan och fylla i de obligatoriska fälten.
Om det är tillämpligt, fyll också i en sektion för varje person som är kundens reella rättighetsinnehavare. Reella rättighetsinnehavare är de personer som är företagets 
ägare (t.ex. självständiga näringsidkare) eller som direkt eller indirekt innehar 25% eller mer av kundens aktier / rösträtter (“intressen”). Vid en komplex ägarstruktur, 
vänligen fyll ut detaljer om varje enskild innehavare, direkt eller indirekt, som äger 10% eller mer av andelarna.
Om det är tillämpligt, vänligen lämna även informationen som begärs nedan för två styremedlemmar hos kunden. (Vänligen ange antingen födelsedatum eller adress). 
Vid komplexa ägarstrukturer måste namn, och födelsedatum eller adress för samtliga styremedlemmar.
För personer som innehar två eller flera av dessa roller, vänligen kryssa i alla lämpliga roller och ange den nödvändiga obligatoriska informationen genom att bara fylla 
i avsnittet en gång.
En “Verkställande direktör” är en person som har kontroll över den dagliga verksamheten i verksamheten. Se till att minst en av de personer som anges nedan är en 
ansvarig part.
Använd eventuellt fortsättnings-sidan.

Elavon Financial Services DAC Norway Branch - Organisationsnummer 991 283 900. 
Besöksadress: Karenlyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadress: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge. 
Huvudkontor: Elavon Financial Services DAC, Irländskt organisationsnummer 418442, Besöksadress: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319 Irland.
Elavon Financial Services DAC, verksamt som Elavon Merchant Services, regleras av Irländska Centralbanken. 

1. Firmatecknare          Verklig Huvudman         Styrelsesledamot 

*För/efternamn        Kvinna           Man *Födelsedatum 

*Verkställande direktör *Andel         Har du direkt eller indirekt ägande i bolaget? 
Ja          Nej %            direkt i företaget             indirekt genom ett annat bolag     

*Privat adress (inkl. postnr & ort)

*Land *Telefonnummer Mobilnummer

*E-post

*ID-nummer (pass, bankkort med ID, nationellt ID-kort eller körkort) Utgivningsdatum *Utgångsdatum

Nationalitet/Medborgarskap (**Endast obligatorisk för Firmatecknare och Verklig Huvudman) Om det är relevant, uppge din andra nationalitet

2. Firmatecknare          Verklig Huvudman         Styrelsesledamot 

*För/efternamn        Kvinna           Man *Födelsedatum 

*Verkställande direktör *Andel         Har du direkt eller indirekt ägande i bolaget? 
Ja          Nej %            direkt i företaget             indirekt genom ett annat bolag     

*Privat adress (inkl. postnr & ort)

*Land *Telefonnummer Mobilnummer

*E-post

*ID-nummer (pass, bankkort med ID, nationellt ID-kort eller körkort) Utgivningsdatum *Utgångsdatum

Nationalitet/Medborgarskap (**Endast obligatorisk för Firmatecknare och Verklig Huvudman) Om det är relevant, uppge din andra nationalitet

3. Firmatecknare          Verklig Huvudman         Styrelsesledamot 

*För/efternamn        Kvinna           Man *Födelsedatum 

*Verkställande direktör *Andel         Har du direkt eller indirekt ägande i bolaget? 
Ja          Nej %            direkt i företaget             indirekt genom ett annat bolag     

*Privat adress (inkl. postnr & ort)

*Land *Telefonnummer Mobilnummer

*E-post

*ID-nummer (pass, bankkort med ID, nationellt ID-kort eller körkort) Utgivningsdatum *Utgångsdatum

Nationalitet/Medborgarskap (**Endast obligatorisk för Firmatecknare och Verklig Huvudman) Om det är relevant, uppge din andra nationalitet
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Transaksjonsdetaljer 6

*Vem sköter försändelsen/utför tjänsten? *Cashback Förväntat genomsnittligt cashback-belopp 
Du            Tredje part        Ja          Nej 

*Kräver du/tillåter du att kunden betalar deposition?    Hur stor andel (%) av totalbeloppet utgör depositionen?   *Om ja, hur lång tid i förväg tas depositionen ut?
Ja          Nej          %           Dagar             Veckor Månader 

Hur stor andel (%) av din omsättning hänför sig till deposition?  Hur lång tid före leverans görs betalningen? *Tas fullständig betalning ut före själva leveransen av varan/tjänsten?
%           Dagar            Veckor            Månader           Ja          Nej  

Om ja, i genomsnitt hur lång tid tas fullständig betalning ut före leverans av varan/tjänsten? Hur stor % av din totala omsättning relateras till förhandsbetalning
         Dagar             Veckor                Månader    %

Om du vill uppge ytterligare detaljer, skriv de här
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Information om avgiftsavisering 8 

     Avgiftsavisering utbetalning  Transaktionsnivå    Papper (se Prisvillkor för kostnad) *Frekvens avgiftsavisering *Önskat format avgiftsavisering

     Avgiftsavisering fakturering Buntsammanfattning    Online via Rapporteringssystem Dagligen PDF

   Epost Veckovis, veckodag       CSV

Månadsvis, veckodag       XML

Terminalinformation 9

Terminalleverantör            Nets Bambora Verifone             West Bax-nr/ ID-nr
Annan

Terminal typ Bax terminal aktiveringsdatum   

Finansiell information 7

Betalningsmetod Betalningstid *Betalningsmetod Brådskande utbetalning
      Brutto Netto Dagar        Kedjenivå            MID-nivå       Ja  (mot avgift)              Nej   

Utbetalningsfrekvens Utbetalningsdag  Faktureringsfrekvens Faktureringsdag
      Daglig        Veckovis        Månadsvis      Daglig        Veckovis        Månadsvis

*Bankkonto: Alla          Utbetalning          Fakturering  Reklamation

Bankens namn *Bankkontoinnehavares namn

Clearingnummer  Bankkontonummer  *IBAN-nummer *SWIFT/BIC

Resebyrå/Reseföretag 5

Erbjuder du valutaväxling?  Är du medlem i Reisegarantifondet? Namn på resegarantifond Medlemsnummer Belopp
      Ja          Nej       Ja          Nej

Elavon Financial Services DAC Norway Branch - Organisationsnummer 991 283 900. 
Besöksadress: Karenlyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadress: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge. 
Huvudkontor: Elavon Financial Services DAC, Irländskt organisationsnummer 418442, Besöksadress: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319 Irland.
Elavon Financial Services DAC, verksamt som Elavon Merchant Services, regleras av Irländska Centralbanken. 

Rapporteringssystem 10

Fullständigt namn på utvald registrerad användare av tjänsten Rapporteringssystem Önskat användarnamn (om något)

Epostadress och telefonnummer till registrerad användare       Markera om du vill se reklamationer online via Rapporteringssystemet

4. Firmatecknare          Verklig Huvudman         Styrelsesledamot 

*För/efternamn        Kvinna           Man *Födelsedatum 

*Verkställande direktör *Andel         Har du direkt eller indirekt ägande i bolaget? 
Ja          Nej %            direkt i företaget             indirekt genom ett annat bolag     

*Privat adress (inkl. postnr & ort)

*Land *Telefonnummer Mobilnummer

*E-post

*ID-nummer (pass, bankkort med ID, nationellt ID-kort eller körkort) Utgivningsdatum *Utgångsdatum

Nationalitet/Medborgarskap (**Endast obligatorisk för Firmatecknare och Verklig Huvudman) Om det är relevant, uppge din andra nationalitet
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Elavon Financial Services DAC Norway Branch - Organisationsnummer 991 283 900. 
Besöksadress: Karenlyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadress: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge. 
Huvudkontor: Elavon Financial Services DAC, Irländskt organisationsnummer 418442, Besöksadress: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319 Irland.
Elavon Financial Services DAC, verksamt som Elavon Merchant Services, regleras av Irländska Centralbanken. 

Samtycke till och Bekräftelse på behandling av personuppgifter 11

Referenser till ”vi”, ”oss” eller ”vår(a)” avser Elavon Financial Services DAC, incorporated i Irland (organisationsnummer 418442), adress: 2nd Floor, Building 8, Cherrywood 
Science & Technology Park, Loughlinstown, Co. Dublin, Irland, som verkar genom sin filial i Norge, med huvudkontor på Karenslyst alle 11, PO Box 354 Skøyen, 0213 Oslo, 
Norge.

Referenser till ”du”, ”din”, ”ditt” och ”dina” definieras i Standardvillkoren (”TOS”).

Med ”Din information” avser vi den personliga och finansiella informationen vi får från dig eller från tredje part (exempelvis kreditupplysningsföretag eller 
bedrägeribekämpningsorgan, gemensamma kortinnehavare, dina anställda eller tjänstemän på dina företag, andra organisationer som har introducerat oss, eller som agerar 
för din eller vår räkning) som, om du är en enskild näringsidkare eller ett partnerskap, kan relatera till dig och/eller dina affärspartners, garanter och om du är ett företag eller 
kommanditbolag, kan relatera till dina tjänstemän, aktieägare, partners, ägare, garanter.

Hur använder vi din information? 
Vi använder din information för följande syften:

Observera att när vi använder din information och den rättsliga grunden för våra behandlingsaktiviteter identifieras som ”berättigade intressen” har du rätt att 
invända mot vår användning av din information. Se avsnittet Dina rättigheter för mer information. 

Hur delar vi din information? 
Vi kan när som helst ge din information till:

-  Varje organisation som har introducerat oss eller som agerar för din räkning för att de ska kunna tillhandahålla dig tjänster och/eller möjliggöra för dem att bedriva, 
övervaka och analysera sin verksamhet;

-  Tjänsteleverantörer, rådgivare och agenter som tillhandahåller tjänster till oss (inklusive våra koncernbolag och närstående företag);

- Kortsystem som omfattas av Standardvillkoren;

-VMAS™ och MATCH™ för att kunna rapportera kundens firmanamn och namnet på kundens huvudmän till listorna VMAS™ och MATCH™ enligt kortsystemsreglerna.

-  Alla som har laglig rätt att kräva utlämnande av din information eller som vi är ålagda enligt lag att lämna ut din information till (detta kan inbegripa tredje part såsom
utmätningsmän, förvaltare, polis och domstol);

- Tillsynsmyndigheter där detta krävs för regleringsändamål;

- Kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsorgan (för mer information om dessa uppgifter se nedan);

- Våra professionella rådgivare för att få råd i relation till dig;

- Varje person som vi tilldelar eller utkontrakterar några av rättigheterna eller skyldigheterna till enligt vårt avtal med dig;

-  Tredjepartsinvesterare eller potentiella investerare i Elavon eller dess dotterbolag eller på annat sätt i händelse av försäljning, avyttring, sammanslagning eller överlåtelse 
av Elavons verksamhet eller dess dotterbolag, eller erhålla finansiering för Elavons verksamhet, eller förhandlingar i samband med detta syfte.

Dessutom kan vi när som helst lämna ut dina uppgifter till organisationer som kräver att dina uppgifter lämnas ut för regleringsändamål eller som en rättslig fråga, oavsett 
om deras mandat härleds av en handling/myndighetshandlingar. 

Du bekräftar vidare och samtycker till att all information som lämnas i samband med denna ansökan och all annan relevant information kan tillhandahållas av oss till våra 
dotterbolag för alla de ändamål som anges ovan.

Överföring av dina uppgifter till utlandet
Vi kan överföra dina uppgifter till länder utanför Sverige och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där dataskyddslagarna inte är lika stränga som de är i Sverige. Om
vi gör det kommer vi att införa lämpliga kontroller för att säkerställa att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt. För mer information om dessa kontroller, kontakta oss 
på EUDataProtectionOffice@elavon.com.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att spara dina uppgifter så länge som vi har ett avtal med dig och så länge som vi behöver dina uppgifter i reglerings- eller bevissyfte efter utgången av 
uppsägningen av ditt avtal.
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Syfte: Rättslig grund för behandling:

Där det är nödvändigt för att använda din information för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Avtalsenlig nödvändighet

För att genomföra kontroller i syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism samt för 
att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter i samband med tjänsterna.

Rättslig skyldighet

För att uppfylla lagkraven och kortsystemsreglerna (termen definieras i Standardvillkoren) Rättslig skyldighet, avtalsenlig nödvändighet och berättigade 

För att utvärdera kreditkontroller och andra förfrågningar för att hjälpa oss att fatta beslut huruvida vi 
ska ingå ett avtal med dig och för att utvärdera vår pågående relation med dig

Berättigade intressen

För att förebygga, utreda och upptäcka brott och bedrägerier Berättigade intressen

För att analysera och förbättra driften av vår verksamhet Berättigade intressen

Om du har samtyckt till att vi kan göra det, för att marknadsföra och sälja till dig produkter och 
tjänster som erbjuds av Elavon, dess dotterbolag eller tredje part, oavsett om det gäller handelstjän-
ster eller annat

Berättigade intressen

För analytiska ändamål och kan dela denna aggregerade information med andra från tid till annan. 
Detta gäller användning av register över transaktioner i kombination med våra kunders register i 
aggregerad form.

Berättigade intressen

För kreditvärdering eller andra automatiserade beslutsfattande system för att bedöma
denna ansökan, samt för att verifiera din identitet och identiteten hos andra individer

Avtalsenlig nödvändighet



Elavon Financial Services DAC Norway Branch - Organisationsnummer 991 283 900. 
Besöksadress: Karenlyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadress: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge. 
Huvudkontor: Elavon Financial Services DAC, Irländskt organisationsnummer 418442, Besöksadress: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319 Irland.
Elavon Financial Services DAC, verksamt som Elavon Merchant Services, regleras av Irländska Centralbanken. 
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Dina rättigheter 
Enskilda har följande rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen:

- rätt att begära en kopia av sina personuppgifter

- rätt att be oss att ta bort eller korrigera information som vi har om dem som är felaktig;

- rätt att begära radering av information under vissa omständigheter;

-  rätt till dataportabilitet (detta är rätten att be att få dina uppgifter i ett vanligt elektroniskt format där informationen har tillhandahållits av den enskilde och den rättsliga
grunden för behandling av denna information är samtycke eller avtalsenlig nödvändighet);

- rätt att begränsa behandlingen och rätt att motsätta sig behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter;

- rätt att förhindra att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte; och

- rätt att klaga hos datatillsynsmannen om du tror att dina uppgifter inte har behandlats i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.

Om en behandling grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagenligheten hos behandling som bygger på 
samtycke innan det återkallas. 

Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på EUDataProtectionOffice@elavon.com. 

TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION OM ANDRA PERSONER 
Om du tillhandahåller personuppgifter om andra personer i denna ansökan, måste du förklara för dessa personer vars personuppgifter du har lämnat ut (”Andra personer”), 
de kategorier av personuppgifter som har lämnats ut och all användning och behandling av deras personuppgifter som beskrivs i denna ansökan. De Andra personerna 
måste ha fått denna förklaring innan du skickar in ansökan till oss.

KREDITUPPLYSNINGS- OCH BEDRÄGERIBEKÄMPNINGSORGAN 
VIKTIG INFORMATION OM HUR DU GÅR TILL VÄGA FÖR ATT ÖPPNA ETT NYTT KONTO FÖR HANDELSTJÄNSTER. För att säkerställa efterlevnaden av nuvarande rättsliga 
och regulatoriska krav som syftar till att förebygga ekonomisk brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att göra det möjligt för oss att gå vidare 
med din ansökan, är vi skyldiga att inhämta, kontrollera och registrera information som identifierar varje person som ingår avtal för handelstjänster. Vi kommer att söka i 
dina register och i register tillhörande de Andra personerna på kreditupplysningsföretag som ska förse oss med information, samt information från röstlängden i syfte att 
verifiera din och de Andra personernas identitet. Alternativt kan vi komma att be dig tillhandahålla fysisk identifiering.  Innan vi godkänner denna ansökan och från tid till 
annan därefter, kan vi undersöka kundens individuella och affärshistorik och bakgrund, varje sådan representant och alla andra tjänstemän, partners, innehavare och/eller 
ägare av kunden, och erhålla kreditupplysningar eller andra bakgrundsundersökningar om var och en av dem som vi finner vara nödvändiga för att granska godkännandet 
och fortsättningen av denna ansökan.

Kreditupplysningsföretag och andra relevanta organ som används av oss kommer att sammanställa information för att besvara dessa kreditförfrågningar och förse oss 
med sådan information från röstlängden i syfte att verifiera din identitet och identiteten hos de Andra personerna. Kreditupplysningsföretag kommer att registrera alla 
kreditsökningar i sin fil oavsett om denna ansökan går igenom eller inte.

Det är viktigt att du ger oss rätt uppgifter. Vi kommer att kontrollera dina uppgifter och uppgifter om Andra personer hos brottsförebyggande organ och om du ger oss falsk 
eller felaktig information och vi misstänker bedrägeri, kommer vi att registrera detta. Vi kan lämna ut dina uppgifter och information om hur du sköter din verksamhet 
och ditt konto till sådana organ. Denna information kan användas av andra kreditgivare för att fatta beslut om dig eller personer som du har en ekonomisk koppling till. 
Informationen kan även användas för att förebygga ekonomisk brottslighet och penningtvätt.

Om vi efter att ha granskat informationen i ditt söknadsformulär (som kan innehålla alla ovanstående kontroller) verkar kräva ytterligare information från dig, kommer vi att 
begära detta från dig. Observera att vi inte kan fortsätta med behandlling av ditt söknadsformulär, tills att vi erhåller den efterfrågade informationen. Observera att sådana 
kontroller och förfrågningar kan inträffa efter att du har öppnat ditt inlösenavtal med oss.

Om vi är nöjda med kreditkontrollerna och andra förfrågningar, kommer denna ansökan, Standardvillkoren och Andvändarhandboken, som var och en uppdateras av oss 
från tid till annan, att utgöra ditt avtal med oss.

VIKTIGA PRINCIPER OCH SKYLDIGHETER 
Kunden måste få en auktorisationskod via en elektronisk terminal eller liknande enhet innan någon transaktion slutförs. Kunden förstår att en AUKTORISATIONSKOD INTE 
ÄR EN GARANTI FÖR GODKÄNNANDE ELLER BETALNING AV EN TRANSAKTION. MOTTAGANDET AV EN AUKTORISATIONSKOD BETYDER INTE ATT

KUNDEN INTE KOMMER ATT FÅ EN ÅTERBETALNING AV DEN TRANSAKTIONEN.

Kunden är vidare införstådd med och erkänner att godtagande av transaktioner där kortet inte visas upp sker helt och hållet på dennes risk. Alla kunder måste uppfylla 
kraven i betalkortsbranschens standarder för datasäkerhet (”PCI DSS”).  Du måste använda dig av en leverantör som uppfyller kraven för PCI PA DSS.

Det är mycket viktigt att du läser igenom denna ansökan, Standardvillkoren och Andvändarhandboken innan du skickar in Ansökningsformulären.

KUNDFÖRSÄKRAN 
Genom att underteckna denna ansökan intygar kunden och dennes representant(er) att (i) all information i denna ansökan är sann, fullständig och korrekt, att den korrekt 
återspeglar verksamheten, ekonomisk status och kundens huvudsakliga partners, ägare eller tjänstemän; och (ii) att personen som skickar in denna ansökan har mandat (i 
egenskap av firmatecknare eller annat) att binda kunden till alla bestämmelser i denna ansökan och Standardvillkoren och tjänsterna samt Användarhandboken, som alltid 
finns i en uppdaterad version på våra webbplatser (www.elavon.se). Överföring av ett transaktionskvitto för en transaktion till Elavon, ska utgöra kundens godkännande av 
Standarvillkoren.

Inlämnandet av denna ansökan via en representant för kunden, eller överföring av ett transaktionskvitto eller annat bevis för en transaktion till oss, ska vara kundens 
godkännande av de villkor och bestämmelser som ingår i avtalet, och som omfattar denna ansökan, Standardvillkoren och Användarhandboken. Kunden förbinder sig att 
följa ansökan, Standardvillkoren, Användarhandboken och alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive kortselskapens regler och föreskrifter, samt är införstådd 
med att underlåtenhet att följa dessa kan resultera i uppsägning av behandlingstjänsterna. Ord och fraser som inte specifikt definieras i denna ansökan ska ha samma 
innebörd som beskrivningen i Standardvillkoren.

TILLSTÅND ATT ANVÄNDA PERSONUPPGIFTER FÖR BETALTJÄNSTÄNDAMÅL 
För att kunna tillhandahålla dig handelstjänster behöver vi ha tillgång till, lagra och behandla personuppgifter. Du godkänner härmed att vi använder personuppgifter för att 
kunna tillhandahålla handelstjänsterna.
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Elavon Financial Services DAC Norway Branch - Organisationsnummer 991 283 900. 
Besöksadress: Karenlyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadress: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge. 
Huvudkontor: Elavon Financial Services DAC, Irländskt organisationsnummer 418442, Besöksadress: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319 Irland.
Elavon Financial Services DAC, verksamt som Elavon Merchant Services, regleras av Irländska Centralbanken. 

*Signaturer 12

Denna ansökan (inklusive Sekretessmeddelandet samt eventuella fortsättningssidor) Prislistan och Standardvillkor tillsammans utgör det avtal som denna ansökan gäller.
Genom att skicka in denna ansökan bekräftar jag att jag har läst och förstått sekretessmeddelandet.

HÅLLA DIG INFORMERAD 
Du samtycker till att vi berättar om produkter eller tjänster eller bjuder in dig att ta del av våra och våra affärspartners erbjudanden som vi tror kan vara till nytta för dig. Vi 
kan göra detta per post, e-post eller telefon (inklusive genom automatisk uppringning), eller via vår webbplats.

Kryssa i den här rutan om du inte vill få denna information, men tänk på att det kommer att göra att du inte får våra specialerbjudanden eller kampanjerbjudanden.

Du har rätt att be oss sluta använda din information i marknadsföringssyfte, när du inte längre vill att vi kommunicerar med dig på detta sätt, vänligen skicka ett mejl 
till Klager@elavon.com för att meddela oss.

*Skriv in din e-postadress

Genom att skicka in denna ansökan är du införstådd med att, förutsatt att du uppfyller Elavons kriterier för att godkänna kunder, ett bindande avtal har ingåtts 
mellan dig och Elavon. Om du inte uppfyller dessa kriterier, kommer Elavon att avslå ansökan. Elavon förbehåller sig rätten att avslå ansökan utan att närmare 
förklara varför.

Namnunderskrift Fullständigt namn och titel (i blockbokstäver) Datum (ÅÅÅÅ-DD-MM)
✍

Endast för internt bruk

Jag intygar utifrån bästa kunskap och övertygelse att informationen i denna ansökan har lämnats av kunden och att den är sann, fullständig och korrekt i alla avseenden. 
Jag intygar vidare att namnunderskrifterna tillhör kundens ägare eller ombud, i förekommande fall

Namnunderskrift  Fullständigt namn och titel (texta)  Datum (ÅÅÅÅ-DD-MM)

✍ ✍
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Servicegodtgjørelse 2

Säkra transaktioner (%/SEK) Icke säkra transaktioner (%/SEK)

Visa Credit (VISA)

MasterCard Credit (MC)

Visa Debit (VIDE)

MasterCard Debit (MCDE)

Visa V-Pay

Domestic Maestro

International Maestro

Visa Business Credit

Visa Business Debit

Visa Purchasing

Visa Corporate

MasterCard Business

MasterCard Purchasing

MasterCard Fleet

MasterCard Corporate

MasterCard Prepaid Commercial

All Non-EEA VISA

All Non-EEA MasterCard Credit

* Diners

** JCB

*** UnionPay

Kundinformation 1

Juridiskt namn

Redovisningsnummer (om befintlig kund)  Valutakod  Prisprogram (NPP)  Kedjenummer 

SEK

Elavon Financial Services DAC, Norway Branch, org.nr 991 283 900 MVA Foretaksregisteret.
Besøksadresse: Karenslyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadresse: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge.
Hovedkontor: Elavon Financial Services DAC, Irsk organisasjonsnummer 418442; Besøksadresse: Block F1, Cherrywood Business Park, Dublin 18, D18 W2X7, Irland.
Elavon Financial Services DAC Norway Branch opererer under det registrerte varemerket Elavon Merchant Services, som er regulert av Irlands sentralbank. 

Följande definitioner gäller   
för denna prislista:

Säkra transaktioner är transaktioner som valts 
av Elavon (hänvisar till kortsystemens regler 
för att 
vara säkra, inklusive de flesta transaktioner 
med Chip & Pin (EMV), kontaktlösa och V.me-
transaktioner, liksom de flesta transaktioner 
med Verified by Visa, MasterCard SecureCode, 
samt transaktioner skickade till Elavon inom 3 
dagar.

Icke säkra transaktioner är alla transaktioner 
som inte är klassad som säker i enlighet med 
ovan.

Ej-EES: Alla transaktioner där kort utfärdas 
och/eller kunder som ligger utanför EES.

* Diners omfattar Diners Consumer Credit, 
Diners Consumer Debit, Diners Commercial 
Credit, Diners Commercial Debit
** JCB omfattar JCB Consumer Credit, JCB 
Consumer Debit, JCB Commercial Credit/Debit
*** Union Pay omfattar Union Pay Consumer 
Debit, Union Pay Consumer Credit, Union Pay 
Commercial Debit, Union Pay Commercial 
Credit

3

% per transaktion  Elavon serviceavgift (SEK):  SEK per transaktion

Serviceavgift (endast IC ++) 

Elavon serviceavgift (%):  

4Mervärdestjänster - valfritt. Välj endast en av produkterna

Provision %Dynamic Currency Conversion (DCC)

Provision % Påslag %Multi Currency Processing (MCP)
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Auktorisationspris 5

Auth. PP#  Avgift (per transaktion)

Diverse avgifter 7

Avgiftstype  Per st (SEK)  Ej tillämplig  Engång  Per tillfälle  Månadsvis  Kvartalsvis  Årligen

Säsongskunder 8

För säsongskunder debiteras måndasavgift endast i perioden  til .

Signatur 9

Jag, undertecknande företrädera för Kunden, garanterar att jag har fullmakt (via företaget eller annat) att binda Kunden till alla priser i denna Prislista.

Standard Avgifter 6

Samtliga avgifter som anges nedan gäller. Om inte annat anges i sektionen ’Diverse avgifter’ under, är följande avgifter gällande.

Pre-auktorisationsavgift Fee för alla MasterCard- och Maestrokort: 

0.08% eller minimum € 0.01 per pre-auktorisation eller 
motsvarande i avräkningsvaluta²

1En auktorisation som påförs Integrity Fee, dvs. en avgift som påförs alla auktorisationsförfrågningar (gäller inte pre-auktorisationsförfrågningar) som inte uppfyller ett 
eller flera av följande krav: (i) 4 arbetsdagar efter att en auktorisation har ägt rum ska den finansiella transaktionen ha mottagits. Arbetsdagar är exklusive lördag och 
söndag; (ii) belopp och valuta på den finansiella transaktionen måste vara identiska med tillhörande auktorisation; och/eller (iii) den finansiella transaktionen måste 
innehålla det Trace-ID som anges i svaret i den ursprungliga auktorisationsresponsen.
²När kostnader för valutakonvertering har uppstått presenteras dessa i enlighet med gällande lagar med priser som dagligen ges av kortsystemen.

Typ  Avgift

Lägsta månadsavgift (MMSC)3 SEK per månad

Reklamationsavgift  250 SEK per tillfälle

Fast månadsavgift  SEK per månad

Avgift för brådskande utbetalning  30 SEK per tillfälle

Uppsägningsavgift i förtid 1500 SEK

3MMSC betalas om era totala månadsserviceavgifter blir lägre än angiven lägsta månadsavgift. 
4Plus uteblivande MSC/transaktionsavgifter i uppsägningstiden, beräknas utifrån de sista månadernas omsätning.

Integrity Fee för alla MasterCard- och Maestrokort1:

0.25% eller ett minimum på €0.03 per auktorisation eller motsvarande i 
avräkningsvalutan.²

Signatur Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ)
✍

Fullständigt namn (vänligen texta) Titel
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Elavon Financial Services DAC, Norway Branch, org.nr 991 283 900 MVA Foretaksregisteret.
Besøksadresse: Karenslyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadresse: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge.
Hovedkontor: Elavon Financial Services DAC, Irsk organisasjonsnummer 418442; Besøksadresse: Block F1, Cherrywood Business Park, Dublin 18, D18 W2X7, Irland.
Elavon Financial Services DAC Norway Branch opererer under det registrerte varemerket Elavon Merchant Services, som er regulert av Irlands sentralbank. 
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Elavon Financial Services DAC, Norway Branch, org.nr 991 283 900 MVA Foretaksregisteret.
Besöksadress: Karenslyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadress: Postbox 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge.
Huvudkontor: Elavon Financial Services DAC, Irländskt organisationsnummer 418442; Besöksadress: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 
W319 Irland.
Elavon Financial Services DAC, verksamt som Elavon Merchant Services, reglerat av Irländska Centralbanken. 

REF: ELAVON AMEX ADDENDUM  – NORn v. 08/2021

American Express Ansökningsformulär (Sve) 
Detta är et avtal mellan Elavon Financial Services DAC, Norway Branch, Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo som agerar på uppdrag av American Express 
Payments Europe (Sweden Branch), S.L.U. Filial, med org. nr. 516411-3598 och registrerad adress på Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm, är en filial av American 
Express Payments Europe, SLU, ett bolag bildat i Spanien (med skatteregistreringsnummer B88021431) med registrerad kontorsadress på Avenida Partenón 
12-14, 28042, Madrid, Spanien, och Kunden som nämns nedan (du eller din).

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: 250 SEK per reklamation

Utbetalningplan:

Betalningsmetod:

Kontaktadress: Elavon Financial Services DAC, Norway Branch, Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo

Villkor 3

Genom att på uppdrag av ansökande företag, signera denna ansökan accepterar jag Villkor för accepterande av American Express-kort, 
vilka gjorts tillgängliga med denna ansökan, och att ansökande företag sätts upp som en American Express-verksamhet. 

När definitioner används i detta schema, ska de ha samma betydelse som i Villkor för accepterande av American Express-kort, om inte 
annat definieras häri.

På uppdrag av det ansökande företaget och i egenskap av Firmatecknare, bekräftar jag att uppgifterna i denna ansökan är sanningsenliga 
och korrekta, och att jag härmed godkänner American Express Payments Europe (Sweden Branch), S.L.U. Filial (“AEPE”) och deras 
representanter och agenter att:

(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, 
och

(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 AEPE, deras representanter och agenter.

(b) jag har tillstånd från övriga personer namngivna i denna ansökan att lämna ut deras uppgifter till AEPE, 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 för accepterande av American Express-kort 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 AEPE, att du ingår ett bindande avtal mellan dig och AEPE. Om du inte uppfyller kriterierna kommer din ansökan avslås av 
Elavon på uppdrag av AEPE. AEPE och Elavon förbehåller sig rätten att avslå ansökan utan ytterligare motivering.

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