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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN E-FAKTURA 
 

Dessa allmänna villkor gäller för tjänsten E-faktura i 
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken. För 
tjänsten tillämpas även de allmänna villkoren för digitala tjänster 
(Internetkontoret/Mobilbanken). 

 
1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANSLUTNING 

 
Fysisk person, nedan benämnd Kunden, som med Banken har 
avtal om digitala tjänster samt därtill kopplat betalkonto kan 
genom avtal ansluta tjänsten E-faktura. Kunden tilldelas en 
särskild e-fakturaadress vid anslutningen. Tjänsten E-faktura kan 
endast disponeras genom Internetkontoret/Mobilbanken. 

 
2. ANVÄNDNING AV E-FAKTURA 

 
Kunden väljer vilka av de valbara fakturautställarna som ska 
fakturera via tjänsten E-faktura. Kunden ska separat godkänna att 
varje enskild e-faktura betalas. Betalningarna utförs i enlighet med 
Bankens allmänna villkor för betaltjänster. 

 
Kunden kan även välja att via tjänsten E-faktura få tillgång till e- 
fakturor för vilka autogiromedgivanden lämnats inom 
Bankgirocentralen BGC AB:s Autogiro Privat. Autogirobetalning 
sker automatiskt på förfallodag enligt regelverk för bankernas 
betalningstjänst Autogiro Privat. 

 
Banken inhämtar varje bankdag underlag för e-fakturor som 
levererats av de av Kunden valda fakturautställarna till 
Bankgirocentralen BGC AB och gör e-fakturorna tillgängliga för 
Kunden via Internetkontoret/Mobilbanken. E-fakturor 
tillhandahålls av fakturautställaren genom länk i 
Internetkontoret/Mobilbanken. Kunden ska regelbundet ta del av 
inkomna e-fakturor. På Bankens webbsidor och Internetkontor 
finns ytterligare information om tjänsten E-faktura. 

 
3. FAKTURAARKIV 

 
E-fakturorna hålls tillgängliga i Internetkontoret i 18 månader 
efter respektive e-fakturas förfallodag. Tillgången till 
fakturaarkivet upphör då tjänsten E-faktura avslutas. 

4. GILTIGHETSTID, UPPSÄGNING OCH AVANMÄLAN 
 

E-fakturatjänsten gäller tillsvidare. Kunden har rätt att säga upp 
tjänsten E-faktura, varvid Banken med omedelbar verkan ska 
upphöra att hämta underlag för e-fakturor. Kunden kan även 
avanmäla enskild fakturautställare. Banken upphör då omedelbart 
att hämta underlag för e-fakturor avseende denna fakturautställare. 
Uppsägning eller avanmälan görs av Kunden via Internetkontoret. 

 
Banken får med minst två (2) månaders uppsägningstid säga upp 
tjänsten E-faktura. Dock får Banken säga upp avtalet med 
omedelbar verkan om Kunden väsentligen åsidosatt de för tjänsten 
E-faktura gällande allmänna villkoren, eller om det betalkonto till 
vilket tjänsten E-faktura är anslutet avslutas. Uppsägning 
meddelas Kunden skriftligen eller digitalt via 
Internetkontoret/Mobilbanken. Vid uppsägning från Bankens sida 
åligger det kunden att meddela anslutna fakturautställare om 
förändrat faktureringssätt. Banken meddelar inte anslutna 
fakturautställare om uppsägningen. 

 
5. INFORMATION OM KUNDEN, BEHANDLING AV 

PERSONUPPGIFTER 
 

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta tjänsten E- 
faktura för Bankens räkning. Kunden godkänner att uppgifter 
avseende banktillhörighet och eventuella andra uppgifter vilka 
erfordras för tjänstens utförande, till exempel personnummer och 
betalningsinformation, samlas in, bearbetas och vid behov lämnas 
ut till Bankgirocentralen BGC AB, övriga banker som är anslutna 
till tjänsten E-faktura samt de fakturautställare som kunden 
godkänt för tjänsten E-faktura. Bankens behandling av de 
personuppgifter som inhämtas om Kunden samt Kundens rättighet 
att begära information och rättelse av personuppgift, framgår av 
vid var tid gällande allmänna villkor för digitala tjänster. 

 
6. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR 
 

Banken är inte ansvarig för innehållet i e-fakturor, eller om 
kundens åtkomst till dessa försenas eller förhindras till följd av 
orsak utanför Bankens kontroll, till exempel hos 
fakturautställare eller Bankgirocentralen BGC AB. 
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