
1. ALLMÄNT

Dessa villkor tillämpas på Ålandsbanken Abps (nedan banken) kunder som
har avtalat om mottagning av e-fakturor i Internetkontoret. En förutsättning
för användande av tjänsten är att kunden har ett gällande avtal för digitala
tjänster. Genom tjänsten kan kunden i Internetkontoret granska e-fakturan
och för betalning godkänna det betalningsuppdrag som banken bildar.
Banken bildar betalningsuppdraget med stöd av det underlag som sändaren
sänt till banken (Finvoice-meddelande). En e-faktura kan även betalas
automatiskt på förfallodagen, om kunden kommit överens med banken om
detta.

2. DEFINITIONER

Bankdag är veckodagarna från och med måndag till och med fredag med
undantag för de finländska helgdagarna, självständighetsdagen, första maj,
samt jul- och midsommarafton och dag som annars inte skall anses som
bankdag.

Finvoice-meddelande är ett meddelande i det format som anges i
Finvoice-tillämpningsanvisningen och dess tekniska beskrivningar.

Sändare är den som sänder sitt Finvoice-meddelande eller för vars räkning
ett Finvoice-meddelande sänds för vidareförmedling till kunden.

Sändarens bank är den bank till vilken sändaren sänder e-fakturan för
vidareförmedling till kunden.

Kund är bankens kund vars e-fakturaadress finns i e-fakturan.

Tjänsteleverantör är en bank eller ett betalningsinstitut som erbjuder
Finvoice-förmedlingstjänster och som har undertecknat ett avtal om
anslutning till Finvoice-förmedlingstjänsten.

Förvaltaren av materialet är en antingen av sändaren eller av kunden
befullmäktigad part (till exempel en redovisningsbyrå eller
nätfakturaoperatör) som hämtar och/eller sänder Finvoice-meddelanden till
eller från tjänsteleverantörens tjänst. Förvaltaren av materialet är inte
bankens underleverantör. 

E-faktura är en elektronisk faktura i Finvoice-form som skall förmedlas.

E-fakturaadress innehåller en adress som specificerar kunden och bankens
beteckning. Adressen följer det internationella kontonumrets (IBAN)
standard. Som bankens beteckning används den internationella bankkoden
(BIC).

Internetkontoret är den tjänstehelhet som banken tillhandahåller för sina
kunder på basis av avtalet för digitala tjänster och genom vilket kunderna
med hjälp av Internet kan anlita bankens banktjänster samt godkänna att
betalningsuppdrag debiteras.   

3. VILLKOR FÖR MOTTAGANDE AV E-FAKTURA

3.1 Kunden får en e-fakturaadress av banken då detta avtal ingås.

3.2 Kunden och sändaren kommer sinsemellan överens om mottagning av
e-fakturor. Kunden meddelar sändaren sin e-fakturaadress. Kunden kan
avbryta mottagningen av e-fakturor genom att meddela sändaren detta.

Sändaren får inte skicka e-fakturor till kund som inte meddelat att han vill ta
emot e-fakturor eller som meddelat att han vill upphöra med att ta emot
e-fakturor.

Banken ansvarar dock inte för sändarens verksamhet och är inte skyldig att
kontrollera att sändaren följer de avtal sändaren ingått med kund.

3.3 Kunden godkänner e-fakturan som levererad då banken gjort e-fakturan
tillgänglig för kunden i Internetkontoret. Sändaren eller banken är inte
skyldig att leverera en faktura som förmedlas som e-faktura till kunden i
någon annan form.

3.4 En e-faktura är tillgänglig för kunden senast två (2) bankdagar efter
ankomstdagen till banken.

3.5 Banken håller e-fakturan tillgänglig för kunden minst två (2) månader
räknat från den dag då e-fakturan har levererats till banken. Kunden ansvarar
för behandlingen av e-fakturan. Efter två (2) månader är banken inte längre
skyldig att bevara e-fakturan eller att leverera densamma till kunden i någon
annan form. 

3.6 Sändaren ansvarar för e-fakturans innehåll, riktighet och att den är
befogad. Kunden bör granska e-fakturan före betalning. Anmärkningar
gällande e-fakturan skall kunden göra direkt till sändaren.

3.7 Betalning av en e-faktura förutsätter att kunden ger banken ett
betalningsuppdrag gällande e-fakturan.

De på e-fakturor baserade betalningarna förmedlas som gireringar. På
betalningarna tillämpas de allmänna villkoren för betalningsförmedling.  

Banken ansvarar inte för de dröjsmålspåföljder som förorsakas kunden på
grund av att kunden inte godkänner e-fakturan för betalning, godkänner att
den betalas för sent eller godkänner e-fakturan för betalning med ändrade
betalningsuppgifter.  

Banken garanterar inte att tjänsten är tillgänglig utan avbrott. 

3.8 Kunden kan ändra betalningsuppdragets förfallodag och belopp eller
återta betalningsuppdraget. Andra uppgifter i betalningsuppdraget kan inte
ändras. Ändringen eller återtagandet ska meddelas till banken senast
bankdagen före förfallodagen.

3.9 Banken kan annullera betalningsuppdraget om sändaren begär det.
Banken meddelar inte kunden att betalningsuppdraget annullerats.

3.10 Kunden godkänner att banken utan hinder av banksekretessen, eller
annan motsvarande sekretess, har rätt att till sändaren, sändarens bank och av
sändaren anlitad operatör överlåta kundens e-fakturaadress och
kontaktuppgifter.

3.11 Banken är skyldig att ersätta endast lagstadgad dröjsmålsränta samt
skäliga utredningskostnader om förmedlingen av e-fakturor förhindras på
grund av en orsak som beror på banken.

Banken eller sändarens bank ansvarar inte för indirekt skada som förorsakats
kunden, såsom till exempel utebliven vinst eller intäkt, bortfall av inkomst,
skattepåföljd, bortfall av ränta eller annan med dessa jämförbar skada.

3.12 Banken ansvarar inte för skada som förorsakas sändaren, sändarens
bank, förvaltaren av materialet eller tredje part.

3.13 Banken ansvarar inte för skada som förorsakas av att förmedlingen av
Finvoice-meddelanden förhindras eller fördröjs på grund av ett oöverstigligt
hinder eller annan motsvarande jämförbar orsak som oskäligt försvårar
bankens verksamhet. Banken har rätt att avbryta tillhandahållandet av
tjänsten om banken eller dess underleverantör stöter på ett oöverstigligt
hinder.

3.14 Om sändaren avslutar sin e-fakturatjänst eller en specifik
faktureringsgrund, avslutas också de e-fakturaanslutningar som kunden gjort.

4. AVGIFTER OCH ARVODEN

För e-fakturatjänsten är banken berättigad att utöver ersättning för direkta
kostnader, även uppbära avgifter och arvoden enligt vid varje tidpunkt
gällande prislista.

Banken har rätt att debitera kostnaderna, avgifterna och arvodena från
kundens konto i banken.

Prislistan finns till påseende på bankens kontor och på bankens hemsida
(www.alandsbanken.fi). 

5. ÄNDRING AV PRISLISTAN

Banken har rätt att göra ändringar i prislistan.

Banken meddelar kunden skriftligen eller digitalt om en ändring, genom
vilken banken inför en ny avgift eller ett nytt arvode som inte ingick i
prislistan vid undertecknande av detta avtal och som inte beror på ny eller
ändrad lag eller förordning eller på nytt eller ändrat myndighetsbeslut.

Banken meddelar 
- om en ändring genom vilken banken inför en ny avgift eller ett nytt

arvode som beror på ny eller ändrad lag eller förordning eller på nytt
eller ändrat myndighetsbeslut; eller

- om en höjning av en avgift eller ett arvode som ingår i prislistan
genom att publicera ändringen i prislistan. 

Ändringen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som
närmast följer två (2) månader efter det att meddelande om ändringen i
prislistan sändes till kunden eller meddelades på bankens kontor.

Godkänner inte kunden ändringen av prislistan skall kunden skriftligen säga
upp detta avtal före ändringen träder i kraft. 

6. ÄNDRING AV AVTALET OCH DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Banken har rätt att göra ändringar i avtalet och de allmänna villkoren.
Ändringen träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad som
närmast följer två (2) månader efter att det att meddelande om ändringen
sändes till kunden.

Godkänner inte kunden ändringen av avtalet eller de allmänna villkoren, har
kunden och banken rätt att säga upp detta avtal i enlighet med punkt 12
nedan.
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7. DIGITALA MEDDELANDEN

Meddelanden kan sändas digitalt mellan banken och kunden.

8. DELGIVNINGSDAG FÖR MEDDELANDE

Ett skriftligt meddelande som banken sänt till kunden under den adress
kunden senast meddelat banken eller magistraten, eller ett skriftligt
meddelande som kunden sänt till banken, anses ha kommit till adressatens
kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Ett digitalt meddelande anses ha nått mottagaren senast sjunde (7) dagen efter
avsändandet. 

9. MEDDELANDE OM FEL I TJÄNSTEN

Kunden skall utan dröjsmål meddela banken om något fel i tjänsten upptäcks
samt om kunden har något anspråk på banken med anledning av felet.

10. RÄTTSSKYDDSMEDEL UTANFÖR DOMSTOL

Om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan kunden och banken som inte
kan lösas mellan parterna har kunden möjlighet att vända sig till Försäkrings-
och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller Banknämnden, eller till
konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi). Betalaren kan även
anmäla bankens förfarande till Finansinspektionen
(www.finanssivalvonta.fi). Åland har en egen konsumenttvistenämnd
(www.regeringen.ax/kansli/ konsumenttvistenamnden.pbs).

11. AVBRYTANDE AV TJÄNSTEN

Banken har rätt att avbryta användningen av tjänsten vid förfarande som
strider mot avtalet, missbruk, äventyrande av datasäkerhet eller känd teknisk
störning.

12. IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPHÖRANDE

Avtalet träder i kraft vid undertecknandet. Avtalet gäller tillsvidare.

Kunden har rätt att skriftligen eller digitalt säga upp avtalet med omedelbar
verkan.

Banken har rätt att skriftligen eller digitalt säga upp avtalet två (2) månader
från det meddelandet om uppsägningen sändes till kunden.

Om någon part försummar sina skyldigheter enligt detta avtal har den andra
parten rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

13. OÖVERSTIGLIGT HINDER

Ingen av parterna ansvarar för skada som drabbar den andra parten till följd
av oöverstigligt hinder eller annan motsvarande omständighet som oskäligt
försvårar partens verksamhet.

Part som utsätts för oöverstigligt hinder skall utan onödigt dröjsmål meddela
den andra parten detta, samt att det oöverstigliga hindret upphört.

Banken kan meddela om ett oöverstigligt hinder som drabbat banken på sin
hemsida på Internet eller i en på bankens hemort allmänt utkommande
tidning och i en riksomfattande dagstidning.

14. LAGA FORUM OCH TILLÄMPLIG LAG

Anspråk och tvister som baserar sig på detta avtal handläggs vid och avgörs
av den tingsrätt inom vars domkrets banken har sitt hemvist eller sin
huvudsakliga förvaltning eller av den tingsrätt i Finland inom vars domkrets
kunden har sitt hemvist eller sin stadigvarande vistelseort. Saknar kunden
hemvist eller vistelseort i Finland handläggs och avgörs anspråk och tvister
av den tingsrätt inom vars domkrets banken har sitt hemvist eller sin
huvudsakliga förvaltning.

På detta avtal tillämpas finsk lag. 


