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3. eArkivs upphörande
Avtalet om eArkiv börjar gälla när Kunden fått meddelande från
Banken om anslutning till tjänsten. Avtalet gäller därefter tills
vidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning
skall ske skriftligen på papper. eArkiv upphör utan särskild
uppsägning om avtalet om eRedovisning sägs upp 

Uppsägning innebär att nytt redovisningsmaterial därefter inte
längre sparas i eArkiv. Kunden har däremot möjlighet att ta del av
tidigare arkiverat material under den tid som anges ovan i punkten
1. Bestämmelserna i dessa Allmänna villkor och i de Allmänna
villkoren för eRedovisning gäller fortsatt under den tid
redovisningsmaterialet finns tillgängligt i eArkiv.

Om Kunden innan Bankens arkiveringsskyldighet upphör själv
vill ombesörja arkiveringen, skall Kunden vända sig till Banken
för besked om vilka tjänster och tekniker som Banken vid vart
tillfälle kan erbjuda för tömning och avvecklig av eArkiv. 

4. Övriga villkor
För eArkiv gäller i övrigt i tillämpliga delar Allmänna villkor för
PlusGirots eRedovisning.

1. Innehåll i tjänsten
eArkiv är en tilläggstjänst till PlusGirots eRedovisning och
förutsätter att Kunden har tecknat avtal om eRedovisning.
Tjänsten erbjuder arkivering av räkenskapsinformation och annat
material som redovisas elektroniskt via Internet i eRedovisning.
Räkenskapsmaterialet arkiveras elektroniskt av Banken i tio (10)
år, d v s sex (6) år utöver den tid materialet är tillgängligt i
eRedovisning.

2. Pris
Pris för tjänsten utgår i enlighet med Bankens vid var tid gällande
prislista. Prislistan hålls tillgänglig på Nordeakontoren samt på
Bankens Internetsidor.

Banken har rätt att debitera Kundens konton i Nordea Bank AB
(publ) med det pris som Kunden skall betala.

Skulle avtalet avslutas på grund av Kundens uppsägning under en
period för vilken Kunden erlagt priset har Kunden inte rätt att
återfå någon del av priset för perioden.
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3.         eArkivs upphörande
Avtalet om eArkiv börjar gälla när Kunden fått meddelande från Banken om anslutning till tjänsten. Avtalet gäller därefter tills vidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen på papper. eArkiv upphör utan särskild uppsägning om avtalet om eRedovisning sägs upp  
 
Uppsägning innebär att nytt redovisningsmaterial därefter inte längre sparas i eArkiv. Kunden har däremot möjlighet att ta del av tidigare arkiverat material under den tid som anges ovan i punkten 1. Bestämmelserna i dessa Allmänna villkor och i de Allmänna villkoren för eRedovisning gäller fortsatt under den tid redovisningsmaterialet finns tillgängligt i eArkiv.
 
Om Kunden innan Bankens arkiveringsskyldighet upphör själv vill ombesörja arkiveringen, skall Kunden vända sig till Banken för besked om vilka tjänster och tekniker som Banken vid vart tillfälle kan erbjuda för tömning och avvecklig av eArkiv.  
 
4.         Övriga villkor
För eArkiv gäller i övrigt i tillämpliga delar Allmänna villkor för PlusGirots eRedovisning. 
1.         Innehåll i tjänsten
eArkiv är en tilläggstjänst till PlusGirots eRedovisning och förutsätter att Kunden har tecknat avtal om eRedovisning. Tjänsten erbjuder arkivering av räkenskapsinformation och annat material som redovisas elektroniskt via Internet i eRedovisning. Räkenskapsmaterialet arkiveras elektroniskt av Banken i tio (10) år, d v s sex (6) år utöver den tid materialet är tillgängligt i eRedovisning.
 
2.         Pris
Pris för tjänsten utgår i enlighet med Bankens vid var tid gällande prislista. Prislistan hålls tillgänglig på Nordeakontoren samt på Bankens Internetsidor. 
 
Banken har rätt att debitera Kundens konton i Nordea Bank AB (publ) med det pris som Kunden skall betala. 
 
Skulle avtalet avslutas på grund av Kundens uppsägning under en period för vilken Kunden erlagt priset har Kunden inte rätt att återfå någon del av priset för perioden. 
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