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Särskild information för avtal som ingås per distans
Kort på kort utges av Swedbank, org.nr 502017- 7753, 105 34
Stockholm, tel 08 - 585 900 00.

på Internet - utan upphovsmannens samtycke. Banken kontrollerar
inte eventuella medgivanden. Avtalet förutsätter att Kortinnehavare själv inhämtat medgivande då så krävs.

Swedbank driver bankrörelse. Banken samarbetar med sparbanker
som beviljar bankens kort till sina kunder. Kortet ansluts därvid till
konto som kund har i sådan bank. I allt som rör kortet skall Kortinnehavaren vända sig till kontoförande bank (nedan benämnd Banken).

Om bild Kortinnehavare själv tagit innehåller bild på person skall
Kortinnehavare ha inhämtat dennes godkännande. Det åligger
också Kortinnehavaren att informera den person som bilden föreställer om innehållet i första stycket i punkt 11 nedan.

Ansvarig tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.
Kort på kort innebär att Kortinnehavare får en egen vald bild infogad på sitt bankkort. För Kort på kort gäller de villkor som anges
nedan samt särskilda villkor för bilder. Det är mycket viktigt att
Kortinnehavare - som väljer annan bild än ur Bankens bildgalleri noggrant läser villkoren vad gäller de krav som ställs på bilden och
på eventuellt godkännande.
Priset för ett Kort på kort är f n 100 kr inkl moms. Priset debiteras
det konto kortet är anslutet till i samband med tillverkningen av
Kort på kort.
Kortinnehavare har då avtalet är ingånget per distans ångerrätt i
14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt skall lämnas till Telefonbanken eller Bankens
kontor. Det är inte möjligt att lämna sådant meddelande via Internetbanken.
Erbjudande att beställa Kort på kort gäller tills vidare, dock kan
prisförändringar komma att ske. För byte av bild på bankkortet
krävs nytt avtal om Kort på kort.
I villkoren för Kort på kort, under punkten uppsägning av avtalet,
anges vad som gäller vid uppsägning.
Om Kortinnehavare har reklamerat hos Banken men inte godtar
bankens bedömning. kan Kortinnehavare skriftligen vända sig till
Bankens Kundombudsman.
Allmänna reklamationsnämnden, tel 08 - 508 860 00, prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare.
VILLKOR FÖR KORT PÅ KORT
Utgivningsdatum 2014-06-16
Utöver dessa villkor gäller de villkor för bankkort som har utfärdats
av den kontoförande banken, nedan kallad ”Banken”.
1. Avtal
Kortinnehavare som har internetbanken och/eller mobilbanken ges
genom detta avtal möjlighet att själv välja en bild till sitt bankkort.
Beställning kan endast ske via internetbanken och/eller mobilbanken.

Då Kortinnehavare väljer annan bild, än ur Bankens bildgalleri, ska
denna därutöver uppfylla kraven som anges i Särskilda villkor för
bilder.
3. Bild återsänds aldrig
Banken återsänder inte insänd bild till Kortinnehavare. Detta gäller
även då bild inte accepteras av Banken. Godkänd bild förvaras tills
vidare - för att användas till förlängnings- eller ersättningskort på Swedbanks eller den kortleverantörs server som Swedbank vid
respektive tillfälle anlitar. Swedbank har rätt att omedelbart ta bort
bild från server om så krävs t ex om det föreligger skäl att anta att
användning av bilden kan medföra rättsligt ansvar.
4. Kortinnehavares ansvar
Kortinnehavare ansvarar själv - i de fall så krävs. se punkten 2 - för
att nödvändigt medgivande inhämtats och nödvändig information
lämnats för hantering och användning av bild på det sätt detta avtal förutsätter.
Det är inte tillåtet att göra en bild som tagits på Kortinnehavares
Kort på kort tillgänglig för allmänheten t ex genom att publicera
sådan bild i tidning eller på Internet. Sådan bild får inte heller läggas ut på personlig hemsida på Internet.
Kortinnehavare är ansvarig för eventuella anspråk och krav som
kan uppkomma på grund av att Kortinnehavare inte följt dessa villkor och/eller de särskilda villkoren för bilder.
Kortinnehavare är gentemot Banken och Bankens/Swedbanks samarbetspartners ansvarig för skada, såsom skadestånd och övriga
kostnader denna/dessa åsamkats på grund av att Kortinnehavare
inte har följt dessa villkor eller de särskilda villkoren för bilder.
5. Bankens prövning
Banken förbehåller sig rätt att först efter granskning av insänd bild
- vad gäller bild som inte kommer från Bankens bildgalleri - avgöra
om Banken kan acceptera bilden eller inte. Besked om att bild inte
har accepterats lämnas via e-post inom tre dagar och endast till de
Kortinnehavare som uppgivit e-postadress. Bild som inte accepterats slängs.
6. Pris
Priset för Kort på kort är f n 100 kr inkl. moms. Inget nytt pris tas ut
för förlängnings- eller ersättningskort med samma bild.

Banken åtar sig att framställa ett nytt bankkort, Kort på kort, med
den bild som Kortinnehavaren valt infogad på kortet om Kortinnehavaren inte begär annat kommer vald bild också att Infogas på
förlängnings- och ersättningskort.

F n utgår inget pris då bild ej har accepterats.

Banken kan inte garantera att färgen och kvaliteten på vald bild
blir exakt som på den bild Kortinnehavaren har valt.

Priset debiteras det konto kortet är anslutet till i samband med tillverkning av Kort på kort.

För val av annan bild krävs att nytt avtal om Kort på kort ingås.

7. Nytt kort/ersättningskort
Då Kortinnehavare får ett förlängningskort kommer detta att ha
samma bild som tidigare kort om Kortinnehavare inte har meddelat Banken annat. Samma gäller då Kortinnehavare får ett ersättningskort efter att ha spärrat Kort på kort.

Avtalet upphör om insänd bild inte accepteras av Banken. För insändande av annan bild krävs att nytt avtal om Kort på kort ingås.
2. Krav vid val av bild
Kortinnehavare kan välja en bild ur Bankens bildgalleri eller egen
bild. Egen bild får inte innehålla varumärke.
Då egen bild används som Kortinnehavare inte tagit själv krävs oftast att Kortinnehavare har inhämtat godkännande att använda
den bilden. Kortinnehavare bör således särskilt observera att det
vanligtvis inte är tillåtet att använda annans bild - som t e x finns
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Vid beställning av Kort på Kort med annan bild krävs nytt avtal och
nytt pris utgår.

8. Återgång till bankkort utan bild
Kortinnehavare som viII återgå till bankkort utan bild måste kontakta Telefonbanken eller bankkontor för att beställa ett sådant.
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9. Ändring av villkor
Banken har rätt att ändra dessa villkor. Ändring träder i kraft tidigast
14 dagar efter det att personligt meddelande härom utlagts i Internetbanken. Om Kortinnehavare inte godkänner ändring får denne
säga upp avtalet genast, se punkten "Uppsägning av avtalet".
10. Uppsägning av avtalet
Uppsägning av avtalet kan endast ske via Telefonbanken eller på
bankkontor d v s inte via internetbanken eller mobilbanken. Kortinnehavare får säga upp avtalet genast. Banken får säga upp avtalet
med en uppsägningstid av minst en månad. Då avtalet är uppsagt
respektive då uppsägningstid löpt ut får Kort på kort inte användas. Normalt spärrar Banken då Kort på kort och Kortinnehavare
får ett bankkort utan bild.
Efter uppsägning gäller ändå avtalet i de delar som även efteråt
kan bli tillämpliga såsom villkoret ”Kortinnehavares ansvar”.
11. Information om personuppgiftsbehandling
Personuppgifter som Kortinnehavaren lämnar till Banken i samband med beställning av den produkt som detta Avtal avser (Kort
på kort), kommer att behandlas i datasystem hos Banken. hos det
bolag i Swedbankkoncernen med vilket Banken samarbetar avseende tjänsten, samt hos de företag med vilka Banken och bolag
i Swedbankskoncernen samarbetar i förhållanden som avser produkten, i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla och
administrera produkten.
Information om den personuppgiftsbehandling som sker vid kortets användande har tidigare lämnats i de villkor för bankkort som
har utfärdats av Banken.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bankens
kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BILDER
Utgivningsdatum 2008-02-11
Bilden får inte kränka annans rätt. Bild får därför t e x inte visa
varumärken, logotyper, symboler, mönsterskydd. kända personer
eller företagsnamn. Bild får inte heller innehålla texter och/eller
bokstäver.
Bilden får inte ha opassande motiv t e x får den inte uppfattas som
omoralisk, stötande, kränkande, rasistisk, våldsam. Person på bild
får inte vara naken eller halvnaken. Bild på alkohol, vapen och tobak tillåts inte.
Bilden får inte visa opassande värderingar eller ge uttryck för värderingar av exempelvis rasistiskt, religiöst eller politiskt slag.
Bilden får inte visa pinkod, kontonummer, personuppgift. telefonnummer eller webbadress.
Oavsett vad som anges ovan har Banken rätt att efter egen prövning ej acceptera en bild.
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