Tyhjennä lomake

Handelsbanken Rahoitus

Netsale -sopimusliite
(Automaattinen Internet -luottopäätös)

Yrityksen nimi

Kauppiasnumero

Postiosoite

Y-tunnus

Postinumero/-paikka

Puhelin

Liikevastaava (henkilö, joka hallinnoi ja päivittää tunnuksia)

Faksi

Handelsbanken Rahoituksen kappale

Täytä myös liikevastaavan lomake, jos liikevastaava on eri kuin pääsopimuksen allekirjoittaja.
Handelsbanken Rahoitus Oyj (HR) ja Myyjä sopivat Netsalen käytöstä tämän sopimuksen mukaisesti.
Osapuolet ovat tutustuneet sopimuksen ehtoihin ja hyväksyvät ne.

Allekirjoitukset
Päiväys, paikka

Päiväys, paikka

Myyjän virallinen allekirjoitus

Handelsbanken Rahoitus Oyj

Nimenselvennykset

Nimenselvennykset

Yleiset ehdot
1. Sopimus edellyttää, että Myyjän ja HR:n välillä on voimassa

5. Kadonneesta salasanasta on välittömästi ilmoitettava

oleva Aktiiviraha -palvelun liittymissopimus.

liikevastaavalle. Samoin on tehtävä, jos epäillään salasanan
joutuneen vääriin käsiin. Liikevastaava lopettaa salasanan ja

2. Tällä sopimuksella valtuutetaan Myyjän nimeämä henkilö

ja toimittaa tilalle uuden. Jos salasanan väärinkäyttö tai

liikevastaavaksi. Liikevastaavalla on oikeus antaa,

salasanan käsittelyä koskevien sääntöjen laiminlyönti aiheuttaa

poistaa tai lopettaa Myyjän henkilökunnan henkilökohtaiset

vahinkoa HR:lle, vastaa Myyjä aiheutuneesta vahingosta.

käyttäjätunnukset ja salasanat. Salasanat oikeuttavat
käyttämään HR:n Netsale -palveluita. Henkilökohtaisten

6. Myyjä sitoutuu myös Netsale -palveluita käyttäessään

käyttäjätunnusten antaminen ja poistaminen tapahtuu aina

noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Aktiiviraha -palvelun

Netsalen kautta. HR ei ole velvollinen tarkistamaan Myyjän

liittymissopimuksen ehtoja ja muita HR:n voimassaolevia ohjeita.

Netsale -palvelujen käyttöön oikeutetun henkilökunnan
työsuhdetietoja.

7. Jokaisen henkilökohtaisen salasanan haltijan on säilytettävä
salasana ikäänkuin se olisi arvopaperi, eikä salasanaa saa ilmaista

3. Myyjän hallinnollisen Internet -sovelluksen käyttöön tarkoitetut

ulkopuoliselle.

käyttäjätunnukset ja salasanat toimitetaan liikevastaavalle.
Liikevastaava vastaa siitä, että kukin salasanan haltija on

8. HR pidättää itselleen oikeuden sopimusaikana muuttaa

tietoinen tämän sopimuksen ehdoista.

Netsalea koskevia toimintatapojaan. Myyjä sitoutuu noudattamaan
muutoksia heti saatuaan niistä kirjallisen ilmoituksen HR:ltä.

4. Kun henkilökunta, jolla on salasana, lopettaa Myyjän
palveluksessa tai ei muusta syystä ole enää oikeutettu

9. Sopimus on voimassa Aktiiviraha -palvelun liittymissopimuksen

käyttämään Netsalea, on liikevastaavan poistettava kyseisen

ehtojen mukaisesti toistaiseksi. HR voi kuitenkin irtisanoa

henkilön käyttäjätunnus. Salasanat voidaan lopettaa ma - pe

sopimuksen välittömästi, jos Myyjän käytössä olevaa päätettä tai

8.00 - 22.00 sekä la ja su 8.00-22.00, edellyttäen, että

tietokonetta on käytetty ehtojen vastaisesti tai niitä on käyttänyt

Netsale -yhteys on toiminnassa.

käyttöön oikeuttamaton henkilö.
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