Edenred Sweden AB:s anteckningar
Medlemsnummer

Signatur

Avtal Edenred Friskvårdsbidrag
Detta avtal har på denna dag ingåtts mellan Edenred Sweden AB, 105 40 Stockholm, org. nr 556253-6341 (”Edenred Sweden”) och
(“Kunden”). Kunden och Edenred Sweden kallas härefter var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Kunduppgifter
Juridiskt namn

Organisationsnummer

Postadress

Telefon

Postnummer

Ort

Firmatecknarens namn

Enhetens uppgifter
Försäljningsställets namn

Kontaktperson/chef

Postadress

Telefon

Postnummer

Ort

Butiks-ID/Babsnummer/redovisningsnummer

Faktureringsuppgifter
Namn

Mejladress

Postadress

Referens

Postnummer

Ort

GLN-nummer vid e-faktura

Faktureringssätt
E-faktura (ange GLN-nummer ovan)
PDF-faktura (ange mejladress ovan)
Pappersfaktura/Autogirospecifikation (enligt prislista)

Betalningssätt
Vi rekommenderar autogiro för att säkerställa att betalning sker i tid. Vänligen kryssa i rutan för att få blankett för autogiroanmälan.

Autogiro

Härmed bekräftas att undertecknad tagit del av Allmänna villkor Edenred Friskvårdsbidrag företag samt bilagor i enlighet med detta avtal.

Ort och datum

Behörig firmatecknares underskrift

Behörig firmatecknares namnförtydligande

Allmänna villkor Edenred Friskvårdsbidrag
§ 1. Ansluten kund (enligt kunduppgifter)
(härefter
benämnd
”Företaget”)
förbinder
sig att acceptera Edenred Friskvårdsbidrag
som tillhandahålls av Edenred Sweden AB,
105 40 Stockholm, organisationsnummer
556253- 6341 (härefter benämnd ”Edenred”)
under företagets öppettider med iakttagande av
att ifrågavarande betalningsmedel endast
gäller för betalning för sådana
friskvårdstjänster som omfattas av regleringen
i Inkomstskattelagen (1999:1229). Detta
omfattar friskvårdstjänster som är
avdragsgilla för arbetsgivaren och skattefria för
användaren. Företaget åtar sig vidare att godta
Edenreds prislista, bilaga 1, samt i förekommande
fall medgivande för autogiro, bilaga 2. Bilagorna
1 – 2 utgör del av detta avtal. Företaget bekräftar
genom att godkänna detta avtal att hela avtalet,
inklusive bilagorna 1 – 2 har mottagits och tagits
del av.
§ 2. Edenred Friskvårdsbidrag är ett
förskottsladdat kort utfärdat av PrePay
Technologies Limited (55 Baker Street W1U 8NA,
Storbritannien) ett företag i Edenred Group,
under licens från MasterCard International
Incorporated. Edenred Friskvårdsbidrag
administreras av Edenred Sweden AB och är endast
giltigt i Sverige i det särskilt begränsade nätverk av
företag som accepterar Edenred Friskvårdsbidrag
och är registrerad som friskvårdshandlare i
MasterCards nätverk. Godkännande av
betalningar utförs av PrePay Technologoies
Limited (55 Baker Street W1U 8NA,
Storbritannien – ett företag som står under
Financial Supervisory Authoritys tillsyn), en
medlem i Edenred Group. Clearing och utförande
av betalningar med Edenred Friskvårdsbidrag
utförs av MasterCard/Maestrosystemet i de vid
var tid gällande MasterCardreglerna. I syfte att
möjliggöra clearing samt betalning åtar sig
Företaget att ha fungerande betalningsterminaler
som är kopplade till MasterCard Worldwide
Network. Företaget åtar sig vidare att iaktta:
- samtliga tekniska samt säkerhetsregler och/ eller
processer som ställs upp av relevant inlösande
bank eller annan tillhandahållare av inlösentjänster
avseende användning av MasterCard som
betalnings-medel;
- alla MasterCard-regler som särskilt avser
användning och accept av MasterCard-kort
som betalningsmedel, oavsett om dessa är rena
MasterCard-kort eller föremål för co-branding.
Under förutsättning att underrättelse därom
lämnas inom rimlig tid i förväg har Edenred rätt att
anpassa och ändra tekniska aspekter samt att byta
leverantör av tekniska tjänster.
Edenred har rätt att när som helst utan föregående
underrättelse
byta
leverantör
av
betalningsmedel för Edenred Friskvårdsbidrag
och företaget förbinder sig att följa de
säkerhets-, process- och användningsregler
som utfärdas för vid var tid gällande
betalningsmedel
samt
att
hålla
sig
informerad om dessa.
§ 3. Företaget åtar sig att rätta sig efter Edenreds
instruktioner och processer i detta avtal och/eller
i dess bilagor, i synnerhet tekniska bestämmelser
samt säkerhetsbestämmelser för betalningsmedlet,
avseende användning och accept av Edenred
Friskvårdsbidrag. Företaget åtar sig att
säkerställa att den person som använder
Edenred Friskvårdsbidrag för köp är korrekt
innehavare av betalningsmedlet samt att till
densamma tillhandahålla kvitto i läsbar form
på köp när sådant helt eller delvis har
genomförts med Edenred Friskvårdsbidrag.
Edenred Friskvårdsbidrag är ett betalningsmedel
som omfattas av Skatteverkets vid var tid
tillämpliga regler för friskvårdsbidrag enligt 11
kap §§ 11 – 12 Inkomstskattelag (1999:1229)
varför Företaget endast får tillhandahålla varor
och tjänster som omfattas av nämnda regler då
betalning sker med användning av Edenred
Friskvårdsbidrag.
§ 4. För det fall disponibelt saldo på Edenred
Friskvårdsbidrag inte är tillräckligt för det
köp som innehavaren gör ska Företaget
upplysa innehavaren därom och erbjuda att först
använda disponibelt saldo på Edenred
Friskvårdsbidrag och därefter låta innehavaren
betala överskjutande belopp på för innehavaren
valfritt sätt inom ramen för de betalningssätt
Företaget erbjuder.
§ 5. Företaget får genom anslag visa att det
accepterar Edenred Friskvårdsbidrag. Dekaloch

skyltmaterial, som tillhandahålls av Edenred,
kan lämpligen placeras väl synligt på Företagets
huvudentré eller på fönster i nära anslutning
till entrén så att detta material tydligt syns
för innehavare av Edenred Friskvårdsbidrag.
Dekal- och skyltmaterial kan även sättas upp
på alla ställen där logotyper för andra
samarbetsparter
och
tillhandahållare
av
betal- och förmånstjänster återges.
§ 6 Företaget medger att Edenreds avgifter
gällande Edenred Friskvårdsbidrag erläggs
enligt anvisningar på fakturan. Vid försenad
betalning ska dröjsmålsränta utgå i enlighet med
räntelagens bestämmelser.
§ 7 Edenred eller sådan tredje man som
Edenred utser har rätt att begära betalning
samt vidta andra åtgärder i syfte att säkerställa
betalning av de avgifter från Företaget som
anges i den vid var tid gällande prislistan. Den
senast publicerade prislistan vid dagen för detta
avtals undertecknande biläggs avtalet som bilaga
1. Edenred förbehåller sig rätten att uppdatera
prislistan i enlighet med § 10.
§ 8 Om Edenred har anledning att anta att en
betalningstransaktion ägt rum med användning av
de av Edenred tillhandahållna betalningsmedlen
strider mot bestämmelserna i detta avtal och/
eller dess bilagor eller utförts med förfalskade eller
eljest oäkta medel eller kan utgöra bedrägeri eller
liknande brott har Edenred rätt att utan dröjsmål
utreda om den misstänkta transaktionen utförts
i strid med bestämmelserna. Om betalning med
användning av Edenreds betalningsmedel utförts
i strid med tillämpliga bestämmelser och regler i
detta avtal och /eller dess bilagor har Edenred rätt
att med omedelbar verkan utesluta Företaget ur
nätverket varmed Edenreds betalningsmedel ej
längre är giltigt hos Företaget.
§ 9. Ingendera av parterna ansvarar för
dröjsmål eller försummelse att fullgöra sina
kontraktsenliga åtaganden om detta förorsakats
av force majeure eller händelse utanför
parternas rimliga kontroll, inklusive (men inte
begränsat till) statsmakts åtgärder, ändringar i
lag eller myndighets praxis, strejk, lockout,
upplopp, krig, terroristattacker, cyber-attacker
(inklusive, utan begränsning, virus, mask,
sabotageprogram, trojanska eller denial of
service-attacker och hackning av datorer),
datorhaveri, datafel, haveri i telekomnätverk,
maskinhaveri, mekanisk kollaps eller liknande
omständigheter. Skada som Företaget kan komma
att lida på grund av andra omständigheter ska
ej ersättas om Edenred förfarit med normal
aktsamhet eller om skada orsakats av tredje man.
Edenreds ansvar enligt detta avtal ska begränsas
till ett belopp som motsvarar det belopp som
Edenred erhållit i serviceavgift för betalningar som
gjorts hos Företaget under den 30-dagarsperiod
som föregår den dag då ansvaret uppstod.
Ingendera parten ska vara ansvarig gentemot den
andra parten för (I) utebliven eller förlorad vinst,
affärsmöjlighet, goodwill, intäkt, data eller (II)
indirekt skada eller förlust eller följdskada.
§ 10. Detta avtal träder i kraft den dag då
det undertecknas av parterna och gäller tills
vidare. Avtalet kan sägas upp av endera parten
med tre månaders uppsägningstid. Under
uppsägningstiden ska parterna fullfölja sina
åtaganden enligt avtalet utan några begränsningar.
Om Företaget underlåter att fullgöra sina
åtaganden eller på väsentligt sätt försummar att
fullfölja sådana åtaganden, exempelvis genom
att bryta mot bestämmelserna i detta avtal eller
dess bilagor, kan Edenred säga upp avtalet med
omedelbar verkan, varvid Företaget inte längre
får acceptera de av Edenred tillhandahållna
betalningsmedlen. För det fall Företaget
uppsåtligen eller med grov oaktsamhet bryter mot
bestämmelserna i § 8 i detta avtal har Edenred
rätt att begära skadestånd med ett belopp som
motsvarar den skada Edenred lider.
§ 11. Edenred äger rätt att ändra och/eller
uppdatera bestämmelserna i detta avtal inklusive
dess bilagor närhelst under avtalets löptid med
tre månaders varsel innan ändringarna träder
i kraft. Meddelande om sådana ändringar ska
ske på lämpligt sätt till Företaget. Ändringar och
justeringar av prislistan i bilaga 1 ska anses ha
accepterats av Företaget en månad från den dag
då Edenred meddelade Företaget om ändringarna.

Om Företaget inte accepterar de föreslagna
ändringarna ska Företaget underrätta Edenred
därom. Avtalet anses upphört vid utgången av en
period om två veckor från den dag då Edenred
erhöll besked om att Företaget inte accepterar
ändringarna. Oaktat vad som föreskrivs ovan äger
Edenred rätt att ändra avtalet med omedelbar
verkan utan förtida varsel förutsatt att Företaget
underrättas om det exakta innehållet i ändringarna
inom rimlig tid om
(I) ändringen föranleds av ändring i lag eller
förordning (särskilt, men utan begränsning,
i lag eller förordning som är direkt eller
indirekt tillämplig på accept, distribution,
marknadsföring eller försäljning av de
betalningsmedel som Edenred tillhandahåller)
eller
(II) ändring av teknisk eller säkerhetsstandard
som gäller för de betalningsmedel som
tillhandahålls av Edenred eller
(III) ändring på grund av säkerhetsskäl med
avseende på de betalningssystem som
krävs för de betalningsmedel som Edenred
tillhandahåller.
Underrättelse enligt (II) och (III) i denna
bestämmelse ska skickas med bud eller
rekommenderat brev till den andra parten.
Underrättelse ska anses ha mottagits, i händelse
av budförsändelse, vid mottagande av sådant
bud eller, om underrättelsen skickats med
rekommenderat brev, tre affärsdagar efter att det
postats.
§ 12. Edenred har rätt att utan föregående
godkännande från Företaget överlåta sina
rättigheter och/eller fordringar enligt detta avtal
till tredje part. För det fall sådan överlåtelse sker
ska Edenred underrätta Företaget därom i skälig
tid innan överlåtelsen. Företaget har inte rätt
att överlåta sina skyldigheter, rättigheter eller
fordringar enligt detta avtal utan föregående
uttryckligt skriftligt medgivande från Edenred.
§ 13. Edenred förbehåller sig fri prövningsrätt
avseende erhållen ansökan från ett företag om
anslutning till de av Edenred tillhandahållna
betalningsmedlen. För det fall Edenred inte
godkänner ett företags ansökan om anslutning,
förbinder sig Edenred att underrätta företaget
därom inom två veckor från det att Edenred
erhållit ansökan.
§ 14. Detta avtal har upprättats på svenska
och den svenska språkversionen ska äga
företräde framför eventuella andra
språkversioner av detta avtal. Svensk lag ska
tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta
avtal. Eventuell tvist som uppstår med
anledning av avtalet ska lösas av
Stockholms tingsrätt. Om en eller flera
bestämmelser i detta avtal fastslås vara oförenliga
med lag, ogiltiga eller icke möjliga att verkställa,
ska detta inte inverka på giltigheten i övriga
bestämmelser i detta avtal.
§ 15. Företaget medger att Edenred behandlar
företagets uppgifter för de ändamål som anges
i detta avtal, för avtalets fullgörelse relaterad
behandling samt för fullgörande av rättsliga
skyldigheter och beivrande av brott. Företaget
förbinder sig, för det fall inte särskilt avtal därom
dessförinnan har ingåtts mellan Företaget och
den enskilde, att behandla personuppgifter
om Innehavare endast i den utsträckning
behandlingen är nödvändig för att genomföra
betalningstransaktionen samt i enlighet med för
var tid tillämplig dataskyddslagstiftning. Företaget
förklarar sig vidare medvetet om att kvitton
som tillhandahålles Edenred Friskvårdsbidragkunder kommer behandlas av Edenred för att
uppfylla de krav som skatteverket ställer för att
friskvårdsbidrag ska kunna tillgodoräknas
Edenred Friskvårdsbidrag-innehavaren och
Företaget förbinder sig därför att informera
sina anställda därom i den mån uppgifter som
omfattas av dataskyddslagstiftning framgår av de
kvitton som lämnas.
§ 16. Detta avtal har upprättats i två
originalexemplar, varav vardera parten har tagit
ett exemplar. Undertecknad, som har behörighet
att med bindande verkan teckna för Företaget,
bekräftar att denne har läst avtalet med dess
bilagor i sin helhet samt villkorslöst godkänner
avtalet samt dess bilagor.

Bilaga 1: Prislista

Serviceavgift........................................................................................... 9% av transaktionsbeloppet
Endast för den delen av beloppet som kortet används för. Transaktionsavgifter för MasterCard till din inlösande bank kan tillkomma.
Utbetalning sker löpande till din inlösande bank tillsammans med övriga korttransaktioner.

Pappersfaktura ................................................................................................. ....... 79 kr/avisering
E-faktura............................................................................................................................... 0 kr
PDF-faktura .......................................................................................................................... 0 kr

Autogirospecifikation (papper) ...................................... ............................................. 79 kr/avisering
Autogirospecifikation (mejl).. ..................................................................................................... 0 kr

Årsavgift............................................................................................................................. 395 kr
Avtalsförändring.. ................................................................................................................. 250 kr
Gäller förändringar av firmatecknare, adressändring eller uppdatering av BG/PG. Adressändring kan göras kostnadsfritt av er i inloggat
läge i Mina Sidor

Materialutskick
Vid beställning av displaymaterial (t ex dekaler) betalar du porto enligt gällande prislista från PostNord.

Övrigt
Till alla avgifter tillkommer lagstadgad moms och faktureras enligt de allmänna villkor nedtecknade i Avtalet.

Bilaga 3: Instruktion för friskvårdshandlare i Edenred Friskvårdsbidrag.

§ 1. Edenred Friskvårdsbidrag är ett betalningsmedel som omfattas av Skatteverkets vid var
tid tillämpliga regler för friskvårdsbidrag enligt 11 kap §§ 11 – 12 Inkomstskattelag (1999:1229)
varför Företaget endast får tillhandahålla varor och tjänster som omfattas av nämnda regler
då betalning sker med användning av Edenred Friskvårdsbidrag.
§ 2. Företaget åtar sig att säkerställa att den person som använder Edenred Friskvårdsbidrag
för köp är korrekt innehavare av betalningsmedlet.
§ 3. Företaget åtar sig att tillhandahålla kvitto i läsbar form till innehavare av Edenred
Friskvårdsbidrag på köp när sådant har genomförts helt eller delvis med Edenred
Friskvårdsbidrag.
§ 4. För det fall disponibelt saldo på Edenred Friskvårdsbidrag inte är tillräckligt för det köp
som innehavaren gör ska Företaget upplysa innehavaren därom och erbjuda att först
använda disponibelt saldo på Edenred Friskvårdsbidrag och därefter låta innehavaren betala
överskjutande belopp på för innehavaren valfritt sätt inom ramen för de betalningssätt
Företaget erbjuder.

