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1.  Parter 
Parterna i detta avtal är Danske Bank A/S, Finland filial 
(nedan banken) och företaget eller organisationen (ne-
dan kunden) som använder webblönetjänsten (nedan 
tjänsten). 

2.  Tjänstebeskrivning 
Med stöd av detta avtal erbjuder Banken sina kunder en 
webblönetjänst, där kunden som fungerar som arbets-
givare och löneutbetalare kan erbjuda sina arbetstagare 
en elektronisk lönespecifikation, som arbetstagaren i 
egenskap av löntagare kan kontrollera med sina egna 
webbbankkoder. 

I enlighet med konceptet för webblönetjänst skall kun-
den utöver detta avtal även ingå ett separat avtal med 
en i förhållande till Banken extern tjänsteproducent (ne-
dan tjänsteproducent) gällande överföring av lönespeci-
fikationerna till webblönemiljön. Mer information om 
webblönemiljön och om övriga tjänsteproducenter som 
hör till konceptet för webblönetjänst finns på webbplat-
sen www.verkkopalkkapalkka.fi. 

3.  Bankens uppgifter 
Till Bankens uppgifter i webblönetjänsten hör: 
I Bankens webbank 
• att med stöd av detta avtal på ett säkert sätt identifi-
era kundens arbetstagare som använder webblöne-
tjänsten med koder som har godkänts av Banken (nedan 
användare)· 
• att möjliggöra tillträde för användaren till webb-
lönemiljön som upprätthålls av tjänsteproducenten  
• att med användarens samtycke förmedla använda-
rens identifikationsuppgifter till den tjänsteproducent 
som ansvarar för webblönemiljön 

4.  Ansvar för tjänsteproducentens tjänst 
Banken varken ansvarar för eller kontrollerar webblöne-
miljön. På webblönemiljön och tjänsterna som produce-
ras av tjänsteproducenten tillämpas enbart villkoren i 
avtalet mellan kunden och tjänsteproducenten. Banken 
är inte delaktig part i avtalet mellan kunden och tjänste-
producenten och ansvarar inte för skyldigheter, fel eller 
fördröjning i anslutning till detta. 

Banken garanterar under inga omständigheter tjänste-
producentens betalningsförmåga eller egenskaperna i 
tjänsten som denne producerar. 

Banken ansvarar under inga omständigheter för inform-
ation eller material som tjänsteproducenten producerar 
och/eller publicerar. Tjänsteproducenten ansvarar för 

information och material, såsom texter, bilder och ljud, 
som denne producerar och publicerar, samt för materi-
alets utseende och för att informationen inte skadar 
kundens eller andra företags, användarens eller någon 
annan fysisk persons integritet, heder eller immaterial-
rätt. 

5.  Avgifter och arvoden 
Banken debiterar kunden enligt gällande servicetaxa vid 
respektive tidpunkt avgifter och arvoden för de tjänster 
som Banken producerar, vilka avses i punkt 3 i detta av-
tal. Servicetaxan finns till påseende på Bankens kontor. I 
serviceavgifterna ingår mervärdesskatt i enlighet med 
gällande skattesats vid respektive tidpunkt. 

Serviceavgifterna debiteras kundens konto i efterskott 
den sista bankdagen följande månad. Serviceavgiften 
räknas på transaktionerna för månaden innan avgiften 
debiteras. 

Kunden ansvarar för att det finns tillräckliga medel för 
debiteringen på dennes konto. 

Banken har rätt att ändra servicetaxan utan att på för-
hand meddela kunden om detta genom att publicera 
ändringen. Ändringen i servicetaxan träder i kraft tidig-
ast från början av den kalendermånad som börjar närm-
ast en månad efter att ändringen publicerades i service-
taxan. 

6. Ändring av avtalsvillkoren 
Banken har rätt att ändra dessa villkor utan att meddela 
kunden om detta i förväg genom att publicera ändringen. 

7. Avtalets giltighetstid 
Avtalet gäller tills vidare. 

8.  Uppsägning av avtalet 
Parterna har rätt att säga upp detta avtal med en upp-
sägningstid på en (1) månad genom att skriftligen med-
dela detta till den andra parten, såvida inte annat har av-
talats. 

Service avgifterna debiteras fördröjt med en månad. 
Den sista service avgiften debiteras sålunda i slutet av 
påföljande månad efter att avtalet har sagts upp. 

9.  Övriga villkor som tillämpas på tjänsten 
På detta avtal tillämpas i andra hand Bankens villkor för 
elektronisk kommunikation. 

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett 
för vardera parten. 


