Betalingsservice plus
Indgåelse af aftale og ændring af stamdata - BS11
Nets Denmark A/S
Postboks 130
2750 Ballerup

 Ny aftale
 Ændre stamdata
 Opsigelse

Kontakt din softwareleverandør for løsninger til Betalingsservice plus

Virksomhedsoplysninger/stamdata
PBS-nr (udfyld kun ved ændring)

CVR-nr. – skal være aktiv i www.virk.dk

Dataleverandør CVR-nr.

Delsystem

Virksomhedens navn 1 (max 32 karakterer)
Virksomhedens navn 2 (max 32 karakterer)
Postadresse
Postnr.

Bynavn

Telefonnr.

Kontaktperson

Kontooplysninger – betalingskonto/-konti
Reg.nr.

Kontonr.

Reg. Nr.

Kontonr.

Reg.nr.

Kontonr.

Reg. Nr.

Kontonr.

Kontooplysninger - gebyrkonto
reg. nr.

kontonr.

Ovennævnte konto er antihvidvasket og ejes af samme CVR-nr. som ejer dette PBS-nummer

Opsigelse af Betalingsservice plus
Betalingsaftalerne videreføres i Betalingsservice

Opsigelsesdato

Betalingsaftalerne afmeldes
Hvilket bogføringssystem bruges til
Betalingsservice plus:

Jeg/vi er indforstået med, at tilslutning sker på vilkårene i "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice” og ”Generelle regler for
Betalingsservice plus”, som jeg/vi er gjort bekendt med. Reglerne finder jeg/vi på www.betalingsservice.dk

Dato
Underskrift

Pengeinstituttets underskrift

Vejledning BS 11
Sådan udfyldes blanketten
Denne blanket udfyldes i forbindelse med din virksomheds indgåelse af aftale om Betalingsservice plus
samt ved ændringer af virksomhedsoplysninger.

Ny aftale/Ændring/Opsigelse
Ny aftale
Ændre stamdata
Opsigelse

PBS-nr.
CVR-nr.

Afkryds feltet hvis du ønsker at indgå aftale om Betalingsservice plus. Udfyld
alle felter på blanketten.
Afkryds feltet hvis du ønsker at ændre i dine stamdata. Udfyld PBS-nr. eller
CVR-nr. samt de stamdata du ønsker at ændre.
Afkryds feltet hvis du ønsker at opsige din aftale om Betalingsservice plus.

PBS-nr. skal altid udfyldes, hvis du ændrer stamoplysninger eller ønsker at
opsige din aftale. Ved ny aftale bliver du tildelt et PBS-nr.
CVR-nr. skal udfyldes.
Hvis du i forvejen har betalingsaftaler tilknyttet det angivne CVR-nr., bliver
de automatisk omfattet af Betalingsservice plus.

Dataleverandør CVR-nr.

Hvis du selv skal sende og modtage data til og fra Betalingsservice, skal feltet
udfyldes med dit CVR-nr.
Har du en ekstern dataleverandør, skal du udfylde feltet med
dataleverandørens CVR-nr.

Delsystem

Bruges af Nets til sammen med dit CVR-nr. at identificere dine leverancer.
Standard er BSP.

Gebyrkonto
Gebyrkontonr.

Oplys den konto, hvor du Nets skal fakturere for ydelserne fra
Betalingsservice plus.
Udfyld PBS-nr. eller CVR-nr. samt gebyrkontonr. Hvis du ændre din
nuværende gebyrkonto, skal du angive det nye gebyrkontonummer i feltet.

Opsigelse
Opsigelse

Oplys den dato, hvor Betalingsservice plus skal opsiges samt PBS-nr. eller
CVR-nr.
Hvis betalingsaftalerne ikke videreføres i Betalingsservice skal du være
opmærksom på, om der er adviserede betalinger, som skal gennemføres
inden eventuel afmelding af betalingsaftalerne.

