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1. Allmänt 
Banken och kunden har ingått avtal om PlusGirokonto för 
näringsidkare. Detta tilläggsavtal avser att definiera villkoren för 
Plusgirokonto som utgör så kallat 90-konto. Dessa allmänna 
villkor för 90-konto gäller utöver vad som avtalats för 
PlusGirokontot. 
 
90-konto kan endast innehas av insamlingsorganisation som blivit 
godkänd av Svensk Insamlingskontroll enligt de föreskrifter som 
Svensk Insamlingskontroll vid var tid meddelar. 
 
2. Kontoregister 
Banken lämnar alltid till Svensk Insamlingskontroll ut uppgifter ur 
kontoregistret om kontohavaren. Svensk Insamlingskontroll får i 
sin tur publicera dessa uppgifter på sina Internetsidor eller på annat 
sätt. För kontohavare som avanmält sig från kontoregistret 
kommer Banken att lämna ut motsvarande uppgifter till Svensk 
Insamlingskontroll, som har rätt att publicera dem på samma sätt. 
Banken får även i övrigt lämna ut de uppgifter om kontohavaren 
till Svensk Insamlingskontroll som krävs för att Svensk 
Insamlingskontroll ska kunna fullgöra sin kontrollfunktion. 
 
3. Särskilda bestämmelser om avtalstid och uppsägning 
I tillägg till vad som anges beträffande avtalstid och uppsägning i 
de allmänna villkoren för PlusGirokonto, gäller följande för 90-
konto. 
 
90-konto beviljas för viss tid och för högst tre (3) år i taget. 
Giltighetstiden kan, efter godkännande av Svensk Insamlingskont-
roll, förlängas av Banken. Svensk Insamlingskontroll meddelar 
kontohavaren om förlängning beviljats. 
 
Kontohavaren har rätt att när som helst genom skriftligt meddelan-
de till Banken eller Svensk Insamlingskontroll avsluta kontot. 
 
Banken har rätt att avbryta nyttjandet av 90-kontot och/eller säga 
upp kontot till upphörande vid tidpunkt som Banken bestämmer 
om: 

  
a) Svensk Insamlingskontroll fråntar kontohavaren rätten att 
    använda 90-kontot, eller 
b) samarbetet mellan Banken och Svensk Insamlingskontroll 
    upphör, eller 
c) kontohavaren har åsidosatt någon av de föreskrifter eller 
    anvisningar som Svensk Insamlingskontroll uppställt för 90- 
    kontot, eller 
d) kontohavaren har åsidosatt villkor eller instruktioner som gäller 
    för kontot eller Anslutna tjänster, eller 
e) misstanke föreligger, enligt Bankens eller Svensk Insamlings- 
    kontrolls bedömning, att kontot kommer att användas i strid 
    med gällande lagstiftning, eller 
f) kontohavaren inte har fullgjort sina förpliktelser mot Banken 
    eller Svensk Insamlingskontroll eller det finns skälig anledning 
    anta att kontohavaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser 
    mot Banken eller Svensk Insamlingskontroll, eller 
g) kontohavaren, enligt vad Banken har anledning att anta, på 
    annat sätt handlar eller kommer att handla på ett sätt som kan 
    orsaka Banken, Svensk Insamlingskontroll eller tredje man 
    skada. 
  
4. Ändring av villkor 
Banken äger rätt att ändra villkoren för 90-konto i den mån Svensk 
Insamlingskontrolls föreskrifter och villkor för beviljande och 
användande av 90-konto ändras. 
 
5. Övrigt 
I övrigt gäller Bankens allmänna villkor för PlusGirokonto för 
näringsidkare. 
  
6. Tillämplig lag och tvistelösning 
Svensk rätt ska tillämpas på detta tilläggsavtal. 
 
Tvister avseende tillkomsten, tolkningen och tillämpningen av 
tilläggsavtalet och därur kommande avtal och rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara 
första instans.
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1. AllmäntBanken och kunden har ingått avtal om PlusGirokonto för näringsidkare. Detta tilläggsavtal avser att definiera villkoren för Plusgirokonto som utgör så kallat 90-konto. Dessa allmänna villkor för 90-konto gäller utöver vad som avtalats för PlusGirokontot.90-konto kan endast innehas av insamlingsorganisation som blivit godkänd av Svensk Insamlingskontroll enligt de föreskrifter som Svensk Insamlingskontroll vid var tid meddelar.2. KontoregisterBanken lämnar alltid till Svensk Insamlingskontroll ut uppgifter ur kontoregistret om kontohavaren. Svensk Insamlingskontroll får i sin tur publicera dessa uppgifter på sina Internetsidor eller på annat sätt. För kontohavare som avanmält sig från kontoregistret kommer Banken att lämna ut motsvarande uppgifter till Svensk Insamlingskontroll, som har rätt att publicera dem på samma sätt. Banken får även i övrigt lämna ut de uppgifter om kontohavaren till Svensk Insamlingskontroll som krävs för att Svensk Insamlingskontroll ska kunna fullgöra sin kontrollfunktion.3. Särskilda bestämmelser om avtalstid och uppsägningI tillägg till vad som anges beträffande avtalstid och uppsägning i de allmänna villkoren för PlusGirokonto, gäller följande för 90-konto.90-konto beviljas för viss tid och för högst tre (3) år i taget. Giltighetstiden kan, efter godkännande av Svensk Insamlingskont-roll, förlängas av Banken. Svensk Insamlingskontroll meddelar kontohavaren om förlängning beviljats.Kontohavaren har rätt att när som helst genom skriftligt meddelan-de till Banken eller Svensk Insamlingskontroll avsluta kontot.Banken har rätt att avbryta nyttjandet av 90-kontot och/eller säga upp kontot till upphörande vid tidpunkt som Banken bestämmer om:
 
a) Svensk Insamlingskontroll fråntar kontohavaren rätten att    använda 90-kontot, ellerb) samarbetet mellan Banken och Svensk Insamlingskontroll    upphör, ellerc) kontohavaren har åsidosatt någon av de föreskrifter eller    anvisningar som Svensk Insamlingskontroll uppställt för 90-    kontot, ellerd) kontohavaren har åsidosatt villkor eller instruktioner som gäller    för kontot eller Anslutna tjänster, ellere) misstanke föreligger, enligt Bankens eller Svensk Insamlings-    kontrolls bedömning, att kontot kommer att användas i strid    med gällande lagstiftning, ellerf) kontohavaren inte har fullgjort sina förpliktelser mot Banken    eller Svensk Insamlingskontroll eller det finns skälig anledning    anta att kontohavaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser    mot Banken eller Svensk Insamlingskontroll, ellerg) kontohavaren, enligt vad Banken har anledning att anta, på    annat sätt handlar eller kommer att handla på ett sätt som kan    orsaka Banken, Svensk Insamlingskontroll eller tredje man    skada.
 
4. Ändring av villkorBanken äger rätt att ändra villkoren för 90-konto i den mån Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och villkor för beviljande och användande av 90-konto ändras.5. ÖvrigtI övrigt gäller Bankens allmänna villkor för PlusGirokonto för näringsidkare.
 
6. Tillämplig lag och tvistelösningSvensk rätt ska tillämpas på detta tilläggsavtal.Tvister avseende tillkomsten, tolkningen och tillämpningen av tilläggsavtalet och därur kommande avtal och rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.
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