Betalingsservice
AFTALE OM INDBETALINGSKORT I E-BOKS

Mastercard Payment Services
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

PBS-nr.:
Oprettelse
Betalingsservice og
e-Boks
Oprettelse
Betalingsservice
Ændring

Virksomhedens navn:

CVR- nr.:

Virksomhedens adresse:

Postnr:

Kontaktperson:
Kontaktperson telefon:

E-mail:

Følgende oplysninger vil fremgå af www.e-boks.com:
(udfyldes kun hvis du ikke i forvejen er afsender i e-Boks)

1

Virksomhedens navn
(Det navn, der vises i e-Boks.)
max 50 karakterer.

2

Kategori

B

Information om afsenderen
(Den tekst modtager kan læse
om virksomheden i e-Boks. Se
eksempler på www.eboks.com)
Max 20 linier af 65 karakterer.

4

Logo (Det logo som vises i eBoks.)

Virksomhedslogo i 3 forskellige størrelser i et af nævnte formater GIF, PNG, B MP, JPEG,
TIFF eller EPS:
1. Lille afsenderikon (skal være 16x16 pixels)
2. Afsenderikon (skal være 500x500 pixels)
3. Logo (skal være 1000 pixels i bredden eller 1000 pixels i højden; eksempel 1000x200,
400x1000, 1000x1000)

Navn på dokumentgruppe:
5

6

Eks. Indbetalingskort fra
Betalingsservice
Information om
dokumentgruppe:
(Den tekst, din kunde kan læse
om dokumentgruppen i sin
e-Boks)

SIDE 1

Kundenummer hos e-Boks
(udfyldes af e-Boks)

___________________________________________

Standard afsender
Tilslutning for BS
Indbetalingskort

Oprettes som afsender til CPR-nr.

Frivillig tilmelding

Borger (CPR-nr)/virksomhed (CVR-nr)
tilmelder sig afsender via e-Boks

Obligatorisk tilmelding

Obligatorisk tilmelding – Forudsætter at
afsender har Borger/virksomheds
samtykke fx via forretnings-betingelser

Ønsker at
benytte
(sæt kryds)

Materiale id hos
e-Boks
(udfyldes af e-Boks)

Ønsker at
benytte
(sæt kryds)

Materiale id hos eBoks
(udfyldes af e-Boks)

Tilvalg
Udvidelse med CVR-nr.

Udvidelse til også at kunne sende til
CVR-nr. modtagere

e-Boks Betaling til CPR-nr.

Borger (CPR-nr.) kan betale opkrævning
og tilmelde opkrævning til
Betalingsservice

Simpel afsender
Tilslutning for BS
Indbetalingskort
Modtager = CPR.nr

Oprettes som afsender med
obligatoriske tilmelding – der sendes kun
til CPR-nr.

Enten eller
Tilslutning for BS
Indbetalingskort Modtager
= CVR-nr.

Oprettes som afsender med
obligatoriske tilmelding – der sendes kun
til CVR-nr.

Indgåelse af Aftale om BS Indbetalingskort til e-Boks med Betalingsservice sker på de vilkår, der fremgår af "Kreditorregler for BS
Indbetalingskort". Aftalen om e-Boks forudsætter, at kreditor har indgået en kreditoraftale om Betalingsservice.
Betalingsservice fakturerer i henhold til gældende prisliste hos Betalingsservice for tilslutning af løsningen hos Betalingsservice,
tilslutning hos e-Boks samt dannelse og levering af BS Indbetalingskort til e-Boks. Fakturering af omkostninger foretages på den
konto, der er tilknyttet det angivne PBS-nr. på aftalen.

Dato

Underskrift

Underskrevet blanket & logo filer sendes via https://www.betalingsservice.dk
Findes under Betalingsservice/Hjælp til Betalingsservice/Spørgsmål BS Indbetalingskort

SIDE 2

