
Avtal 
Kortkoppling till konterings/reseräkningssystem 
(Kompletterar befintligt avtal om Business Card)

1 (1)

Bankens exemplar
Skickas till ditt lokala kontor
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Kontorsnamn/Avdelning

Handläggare

Kontorsnummer

Telefon (inkl riktnummer)

Datum

Kundföretag
Namn Organisationsnummer

Leverantör av reseräkningssystem
Namn

Dicom Expense AB
Organisationsnummer

556560-0490

Både kundföretaget och banken har avtal med ovan angiven leverantör av reseräkningssystem, vilket innebär att anställda hos 
kundföretaget kan få information om utlägg betalade med bankens kort i reseräkningssystemet. 

Kundföretaget uppdrar åt banken att till kundföretaget och/eller annan informationsmottagare enligt separat överenskommelse 
överföra de uppgifter om korttransaktioner som är nödvändiga för fullgörandet av denna tjänst. Kundföretaget ansvarar för att 
leverantören behandlar uppgifterna på ett med hänsyn till ändamålet korrekt och lagligt sätt. 

Överföring av uppgifter avseende kortet Visa Expenses förutsätter att den anställde lämnar ett skriftligt medgivande till banken 
(blankett A658).

Årsavgift 
0-10 kort  1000 kr 
11 kort eller fler 2000 kr 
 
Debitering sker först efter kostnadsfri testperiod om 2 månader. Kostnaden debiteras sedan årligen på kundens Business Card avtal.

I övrigt gäller för denna tjänst parternas avtal om Business Card i tillämpliga delar.

Underskrift

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav kundföretaget och banken tagit var sitt.
Ort, datum Ort, datum

Namnförtydligande Namnförtydligande

Bankens namnteckningKundföretagest namnteckning (firmateckning)
Svenska Handelsbanken AB (publ)
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