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V I L L K O R  —  
C H E C K A R   

f ö r  I c k e - k o n s u m e n t   Sida 1 av 1 

Från och med 1 januari 2018, lämnas inga nya checkblanketter ut.  

Villkor för Checkar utgörs av Bankens Generella villkor, Kontovillkor Företag, villkor för respektive kontotyp och av  

villkoren nedan. 

 
1. Information om Betaltjänsten Checkar 

Efter Bankens samtycke har Kunden möjlighet att koppla Betal-
tjänsten Checkar till ett Betalkonto: 
 
Checkblanketter får Kunden kvittera ut hos Banken alternativt 
hos Posten/Postens ombud. OBS! Inga nya checkar lämna ut 
efter den 1 januari 2018. Kunden är skyldig att förvara Check-
blanketterna väl och att genast anmäla till Banken om någon 
Checkblankett skulle förkomma. 
 
Om Kunden ger någon fullmakt att förfoga över tillgodohavande 
på kontot, ska fullmakten anses innefatta behörighet för full-
maktshavaren att kvittera ut Checkblanketter, om inte annat ut-
tryckligen har angivits. Återkallelse av fullmakt gäller inte gente-
mot Banken förrän ombudets Checkblanketter återlämnas till 
Banken eller Banken skäligen kunnat genom spärrning hindra 
användningen av Checkblanketterna. 
 
Då kontot avslutas ska Kunden omedelbart återlämna alla 
Checkblanketter som inte har använts. 
 
Kunden ansvarar gentemot Banken och övriga penninginrätt-
ningar för skada, som uppkommer genom försummelse från den-
nes sida i något av nu nämnda avseenden eller som förorsakas av 
fullmaktshavares försummelse ifråga om Checkblanketts förva-
ring eller till brottsligt förfarande med utfärdad Checkblankett. 
 
2. Skydd av checkbelopp 

Om annat kontor än det kontoförande kontoret, Posten, annan 
bank eller offentlig myndighet per telefon hemställer om skyd-
dande av check, får Banken omedelbart belasta kontot det 
checkbeloppet. Finner kontoförande kontor på grund av checkens 
beskaffenhet att kontot inte rätteligen skulle ha belastats, ska 
belastningen återgå. 
 
3. Rätt för Banken att vägra inlösen 

Banken är inte skyldig att lösa in check, om Banken finner att 
närmare undersökning bör vidtas på grund av handlingens be-
skaffenhet eller av annan särskild anledning. 
 
Banken är inte skyldig att lösa in check sedan Kundens rätt att 
utnyttja kontot har upphört. Detta gäller även check som har ut-
färdats dessförinnan. 
 
Om tillgodohavandet på kontot inte räcker till full inlösen av check 
eller av flera sådana handlingar, kan Banken antingen helt vägra 
inlösen eller verkställa delinlösen 
 
4. Ändring av villkor 

Se Generella villkor. 
 

5. Avtalets löptid, uppsägning och avslut av tjänsten m m 

Se Generella villkor samt Kontovillkor Företag. 
 
Utöver vad som framgår av Generella villkor och Kontovillkor 
Företag gäller att 
• Banken har rätt att pröva frågan om Betaltjänsten Checkar ska 

avslutas samt rätt att säga upp Betaltjänsten Checkar från den 
dag Banken bestämmer, om uppsägningen grundas på att 
Kunden misskött sina förpliktelser enligt villkoren eller på att 
det anslutna kontot avslutas eller misskötts. 

 
6. Begränsning av Bankens ansvar, Meddelanden m m 

Se Generella villkor. 
 
 

 
INFORMATION TILL KUND 

 
Behandling av personuppgifter 

När du har kontakt med banken i egenskap av anställd, ägare, 
ställföreträdare eller annan representant för ett företag som är 
kund i banken registrerar och behandlar vi personuppgifter om 
dig för att kunna erbjuda dig och vår företagskund de bästa råden 
och de bästa tjänsterna och för att uppfylla de legala krav som är 
tillämpliga på oss som bank. Du kan läsa mer om vilka personupp-
gifter vi registrerar, hur vi använder dessa och om dina rättighet-
er i vår information om behandling av personuppgifter som du 
hittar på www.danskebank.se. Genom att höra av dig till banken 
kan du också få informationen i en skriftlig handling. 
 
När ert företag, eller om någon på företagets vägnar, förser oss 
med personuppgifter om någon annan fysisk person, ansvarar 
företaget för att företaget har rätt att ge oss dessa personuppgif-
ter. Företaget åtar sig också att underrätta dessa personer om 
innehållet i vår information om behandling av personuppgifter. 
 


