
Företagets fullständiga namn

Ja, Jag/Vi vill ansluta till Tjänsten ”Filöverföring till Dicom” och godkänner att EnterCard sänder fakturafilerna  
för vårt/våra Visa Business Card till Dicom Expense.  

Företagets organisationsnummer

Företagets fullständiga adress

Telefonnummer

Tjänsten innehåller  
fakturerade transaktioner 

E-postadress

Expense  

Visa Business Card 
Swedbank & Sparbankerna - Beställningsblankett 

Observera att vid privat betalningsansvar måste varje Kortinnehavare fylla i en anslutningsblankett

FÖRETAG

Dicom Expense – Kontering

Behörig firmatecknare Behörig firmatecknare 

Ort och datum Ort och datum

Namnförtydligande Namnförtydligande

UNDERSKRIFT

Skicka blanketten till;

EnterCard 
Visa Business Card R1
105 34 Stockholm
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FIRMATECKNARE

EnterCard Group AB  Post: SE - 105 34 Stockholm- Tel: 08-737 12 00. Fax: 08-24 88 37 EnterCard Group AB är ett företag i Swedbankkoncernen

Upp till 10 kort: 750 kr/år   Fler än 10 kort: 1 500 kr/år

Pris exklusive mons

moar
Stamp



1. Bakgrund

1.1. EnterCard och Företaget har tecknat ett avtal om 
filöverföring till Dicom. Avtalet består av dessa villkor samt 
beställningsblanketten, nedan kallat Avtalet.

2. Tjänsten
Tjänsten månatlig filöverföring av fakturerade transaktioner 
till Dicom tillhandahålls av EnterCard, nedan kallat Tjänsten, för 
att företaget ska kunna använda sig av Dicoms tjänster Dicom 
Kontering/utlägg och/eller Dicom Reseräkning. Filöverföring av 
fakturerade transaktioner sker månatligen.

2.1. Företaget faktureras innevarande kalenderår i förskott. 
Betalningsvillkor för fakturan är 15 dagar netto. Vid försenad 
betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift.

3. Ändring av villkor
EnterCard har rätt att ändra dessa villkor med en (1) månads 
varsel. Ändringen meddelas skriftligen. 

4. Befrielsegrunder
4.1. EnterCard är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout 
eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om EnterCard själv är 
föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

4.2. EnterCard är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada 
som uppkommer, om EnterCard varit normalt aktsam. EnterCard 
är i intet fall ansvarig för indirekta skador såsom till exempel 
utebliven vinst eller skador i förhållandet mellan Företaget och 
tredje man.

5. Uppsägning av Avtalet

5.1. Part får säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: 

a) Part bryter mot villkor i Avtalet och om Part inte åtgärdar 
felet inom 30 dagar från att den skadade Parten påtalat felet, 

b) Part ställer in sina betalningar, inleder ackordsförhandling, 
blir försatt i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt 
bedömes vara på obestånd. 

5.2. EnterCard får alltid säga upp Avtalet till omedelbart 
upphörande om Företaget bryter mot detta Avtal och om 
överträdelsen inte kan anses som ringa.

6. Avtalstid
Detta Avtal gäller från det datum då Avtalet inkom till EnterCard 
och löper tills vidare. Vardera Part har rätt att säga upp detta 
Avtal med en (1) månads uppsägningstid. Uppsägning ska vara 
skriftlig.  Oaktat vad nu sagts kan Avtalet upphöra i förtid genom 
uppsägning enligt punkt 4.

7. Tvist
7.1.  Tvister enligt dessa villkor prövas av allmän domstol.
 Kontohavare kan även, i syfte att finna en lösning på tvisten 
utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt 
till EnterCard. 

7.2. Svensk rätt ska äga tillämpning på Avtalet.  

VILLKOR FILÖVERFÖRING TILL DICOM 
Utgivningsdatum 2017-10-02
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