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1. Inledning
Kortadmin är ett onlinesystem för administration av SEB Corporate Kort och 
Konton. 

De funktioner Företaget får tillgång till i Kortadmin är följande;
• Översikt av Kort och Konton
• Ansöka om Kort 
• Avstämning av fakturor och transaktioner 
• Administration av kort och konton

2. Avtalsparter
Parter enligt detta avtal är Leverantören å ena sidan och Företaget å den 
andra. 

Detta avtal består av Företagets ansökan om tillgång till Kortadmin, SEB 
Kortadmin Allmänna villkor och prislista, samt Leverantörens beviljande av 
ansökan, gemensamt kallat ”avtalet”.

3. Begreppsförklaringar
Administratör/er 
Den/de personer på Företaget som är bemyndigade att administrera 
Företagets Kort och Konton i Kortadmin. Administratören är ansvarig 
för Företagets Kortadmin och är Företagets kontaktperson gentemot 
Leverantören beträffande information avseende Kortadmin. Administratören 
har tillgång till alla funktioner och moduler Företaget har beviljats access till 
samt har direkt tillgång till alla Kort och Konton som Företaget är kopplade till 
i Kortadmin.
Allmänna villkor för Kort och Konto
Leverantörens Allmänna villkor för varje Kort och Konto
Användar-ID
En sexsiffrig kod som används när Administratören ska logga in till Kortadmin. 
Koden sänds med e-post till Administratören när Leverantören har registrerat 
Administratören och dennes behörigheter. 
e-handelskonto
Ett Konto med kortnummer knutet till sig utställt till Företaget för köp på 
internet och andra distansköp.
Engångslösenord
En åttasiffrig kod, OTP (One Time Password), som sänds till ett hos 
Leverantören registrerat mobilnummer tillhörande Administratören. Koden 
används i kombination med Användar-ID och registrerat mobilnummer för att 
få tillgång till Kortadmin.
Företaget
Avser den juridiska person som har ansökt om och beviljats tillgång till 
Kortadmin.
Inloggningsuppgifter
Engångslösenord och Användar-ID enligt definitioner i detta avtal
Kortinnehavare
Avser person i vars namn ett Kort har blivit utställt.
Konto
Avser ett av Leverantören upplagt konto som används för genomförande av 
transaktioner vartill kan kopplas ett eller flera Kort, samt e-handelskonto och 
Resekonto.
Kort
Avser SEB Corporate kort och SEB Corporate Limit kort. Dessa är fysiska kort 
avsedda för utlägg i tjänsten.
Leverantör
Leverantör av Kortadmin är SEB Kort Bank AB, org.nr 556574-6624,  
SE-106 40 Stockholm.
Telefon: +46 (0)8 14 68 38 (Kundtjänst)
PCI DSS
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) är en erkänd och 
accepterad uppsättning policys och instruktioner som är tänkta att optimera 
säkerheten vid korttransaktioner och skydda Kortinnehavare mot missbruk  
av personlig information. På PCI Security Standards Councils hemsida  
(www.pcisecuritystandards.org) finns instruktioner och information om säker 
hantering av kortdata.
Resekonto
Resekonto (TAC) är en faktureringslösning som tillhandahålls av SEB Kort 
Bank AB (Diners Club), som bygger på ett samarbete mellan resebyrå, 
Företaget, reseleverantör och Diners Club. Samtliga resekostnader samlas på 
ett särskilt konto.

4. Inledande bestämmelser
Företaget är betalningsansvarigt enligt detta avtal och ansvarar för att 
samtliga användare av Kortadmin är medvetna om och följer avtalet och vid 
var tid gällande instruktioner från Leverantören. 

5. Upprättande av Administratörer
I samband med ansökan om Kortadmin ska Företaget utse minst 
en Administratör med särskilt ansvar för Företagets hantering av 
Kortadmin. Företaget ansvarar för att det vid var tid alltid finns minst 
en utsedd Administratör. Företaget ska tillhandahålla information om 
namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer till den utsedde 
Administratören. I samband med ansökan om Kortadmin kommer 
administratör att få fullmakt att administrera kort och konton i allmänhet, 
alltså inte begränsat till Kortadmin. Om Företaget önskar att byta 
Administratör måste Företaget skriftligen meddela detta till Leverantören 
och i samband med bytet lämna uppgifter om bl.a. namn, personnummer, 
e-postadress samt mobilnummer avseende den utsedda Administratören. 
Företaget ska vidare informera Leverantören för det fall en Administratör 
slutar sin anställning eller om denne av andra skäl enligt Företaget inte längre 
ska ha fortsatt behörighet.

6. Översikt av Kort och Konton
Kortadmin ger tillgång till en översikt av Företagets Kort, Konton och 
Kortinnehavare. Företaget kan se sina SEB Corporate kort, SEB Corporate 
Limit kort och Konton. Företaget kan se Kort med privat betalningsansvar, 
men bara i begränsad omfattning: Företaget kan inte se transaktioner, 
fakturor och betalningar eller Kortinnehavarens utgifter för ett Kort med 
privat betalningsansvar. Kort med privat betalningsansvar finns med i 
kortinnehavarlistan, men Företaget kan inte administrera kort med privat 
betalningsansvar, dvs. avsluta Kort, beställa nya Kort och nya PIN-koder eller 
fastställa begränsningar på sådana Kort.

7. Ansöka om Kort 
Företaget kan ansöka om Kort i Kortadmin. Leverantören förbehåller sig 
av säkerhetsmässiga skäl rätten att sätta begränsningar för hur många 
Kort en Administratör kan beställa via Kortadmin under en viss tidsperiod.  
Administratören har likaså begränsad möjlighet att välja adress till vilken Kort 
och PIN-kod ska skickas.  

8. Avstämning av fakturor och transaktioner
Med Kortadmin har Administratörerna möjlighet med reservation för Kort 
med privat betalningsansvar (Se avsnitt 6 ovan) att;
1) Få tillgång till alla fakturor som hör till Företagets Kort och Konton  
2) Se enskilda transaktioner för en faktura
3) Se ofakturerade transaktioner som har inkommit efter senaste 

faktureringsdatumet
4) Se påförda dröjsmålsräntor, påminnelseavgifter och andra avgifter.

9. Administrationsmodulen
Administrationsmodulen i Kortadmin ger möjlighet för Företaget att avsluta 
Kort och beställa nya Kort och PIN-koder.
Observera restriktionerna i avsnitt 6 för Kort med privat betalningsansvar.

10. Säkerhetskrav
För att få tillgång till Kortadmin ska Administratören logga in med det 
Engångslösenord som skickas med SMS till en mobiltelefon, eller med en 
annan säkerhetslösning som kan göras tillgänglig av Leverantören. 

11. Villkor för användning av Kortadmin och sekretess
Inloggningsuppgifter till Kortadmin får inte lämnas ut till eller användas av 
någon utomstående. Inloggningsuppgifter och/eller andra uppgifter knutna 
till Kortadmin är en värdehandling och ska förvaras och hanteras på ett säkert 
sätt så att obehöriga inte ges tillfälle att använda dessa. Kortadmin får inte 
användas i strid mot lagstiftning. 

Leverantören lyder under bestämmelser om sekretess. Företaget åtar sig 
att hantera och behandla personuppgifter samt annan kundinformation i 
Kortadmin på ett sådant sätt som står i överensstämmelse med vid var tid 
gällande lagstiftning. 



2 (2)

A 
77

62
 19

06
03

12. Företagets ansvar för användning av Kortadmin
Företaget är skyldigt att:
• vid mottagande av Inloggningsuppgifter till Kortadmin, förstöra eventuellt 

tidigare erhållna Inloggningsuppgifter,
• inte avslöja uppgifter om Kort och Konto till obehöriga personer,
• göra anteckning om en personlig kod endast på sådant sätt att 

utomstående inte får anledning att anta att anteckningen avser en 
personlig kod,

• iaktta för Kortadmin gällande bestämmelser enligt avtalet, 
• vid missbruk eller försök till intrång vara Leverantören behjälplig vid 

eventuell utredning med att ta fram upplysningar och information om 
orsaken till det inträffade,

• tillse att användare av Kort och Konto får information om Allmänna villkor 
för Kort och Konto. 

Företaget ansvarar gentemot Leverantören för skada som uppkommer genom 
försummelse vid användning av Kortadmin, även för det fall olovligt intrång 
sker via s.k. hacker-attack på Företagets nätverk varvid utomstående får 
tillgång till systemet och därmed orsakar Leverantören skada.

Företaget ansvarar strikt för sina anställdas handlingar och underlåtelser 
i anslutning till användningen av Kortadmin samt för handlingar av annan 
person med behörighet att använda Kortadmin på samma sätt som för dess 
anställda.

13. Leverantörens rätt att uppdatera och spärra Kortadmin 
Leverantören förbehåller sig rätten att spärra Kortadmin på någon av följande 
grunder:
1. om säker användning av Kortadmin kan äventyras, exempelvis av tekniska 

skäl,
2. vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig användning av Kortadmin.
Leverantören ska i förekommande fall informera Företaget om spärr av 
Kortadmin och om skälen till denna. Vidare förbehåller sig Leverantören 
rätten att löpande uppdatera och anpassa Kortadmin. Vid större förändringar 
kommer Företaget informeras innan av Leverantören. Vid mindre 
anpassningar och uppdateringar blir dessa implementerade utan särskilt 
varsel. 

14. Förlustanmälan 
Förlustanmälan ska göras snarast efter upptäckt av förlust av 
Inloggningsuppgifter eller att Kortadmin utnyttjas obehörigt. 

Anmälan ska ske till Leverantören på telefon:
Till Sverige: 08 14 67 67 (från utlandet +46 8 14 67 67)

15. Force majeure m.m.
För genomförande av tjänster enligt detta avtal gäller att Leverantören 
inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som 
Leverantören inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit 
omöjliga för Leverantören att avvärja trots alla ansträngningar. Leverantören 
ansvarar inte heller då Leverantören handlar i enlighet med gällande lag.
15.1 Övriga händelser
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Leverantören om 
Leverantören varit normalt aktsam. Leverantören ansvarar inte för indirekt 
skada, om inte skadan orsakats uppsåtligen eller genom Leverantörens grova 
vårdslöshet.

16. Priser och avgifter 
Priser och avgifter för nyttjandet av Kortadmin utgår med de belopp som 
framgår av prislistan

Företaget medger att betalning av avgifter får ske på det sätt som 
Leverantören anvisar.

17. Information om avtalet 
Företaget har under avtalstiden rätt att på begäran erhålla avtalet per post, 
e-post eller annat varaktigt medium. 

18. Kommunikation och meddelanden
Avtalet ska ingås på svenska. Det språk som används i kontakten mellan 
Företaget och Leverantören ska vara svenska eller engelska. 

Leverantören lämnar information och meddelanden enligt detta avtal via 
e-post till Företaget genom Administratörerna. Information som skickats 
till Administratör/er vid Företaget ska anses ha kommit Företaget tillhanda. 
Leverantören äger även rätt att tillhandahålla information till Företaget 
via annan elektronisk kommunikation, exempelvis via Kortadmin och sms 
samt skriftligen per post. Meddelande som sänts med hjälp av e-post, 
sms, Kortadmin eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha nått 
Företaget senast nästa vardag om meddelandet sänts till en adress eller ett 
nummer som Företaget uppgivit för Leverantören. 

19. Ändring av Allmänna villkor och priser m.m.
Leverantören har rätt att ändra i Kortadmin Allmänna villkor och priser, 
samt införa nya avgifter och ersättningar med verkan en månad efter att 
Företaget har underrättats om ändringen/tillägget i enlighet med punkt 18 
(”Kommunikation och meddelanden”). Ändring som är till fördel för Företaget 
får tillämpas omedelbart utan skriftlig underrättelse. Om Företaget inte 
godkänner ändringarna har Företaget rätt att omedelbart säga upp avtalet 
före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses 
Företaget ha godkänt ändringarna.

20. Avtalstid och uppsägning av avtal
Avtal om Kortadmin har ingåtts den dag Leverantören beviljar Företagets 
ansökan om Kortadmin och meddelar Företaget härom genom 
Administratören. Avtalet gäller på obestämd tid. Företaget och Leverantören 
får oavsett anledning härtill, säga upp avtalet med iakttagande av två 
månaders uppsägningstid. Företaget och Leverantören får säga upp avtalet 
med omedelbar verkan om den andra parten har gjort sig skyldig till 
väsentligt avtalsbrott. 

Leverantören har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan 
om Företaget ställer in sina betalningar, försätts i konkurs, inleder 
ackordsförhandlingar eller träder i likvidation.

När avtalet upphör, upphör samtidigt rätten att använda Kortadmin. 
Inloggningsuppgifter och kontouppgifter som hör till Kortadmin ska i denna 
situation genast förstöras. 

Om Leverantören önskar kan Företaget mot särskild avgift få förlängd 
tillgång till Kortadmin efter huvudavtalets upphörande, för att få möjlighet till 
avstämning av fakturor och transaktioner m.m.

21. Tolkning och tvistelösning m.m.
Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske i enlighet med svensk lag 
och tvister med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol. 
Leverantören har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land om 
Företaget har hemvist där eller har tillgångar i det landet.

22. Överlåtelse
Leverantören har rätt att överlåta detta avtal samt alla rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet utan att i förväg inhämta Företagets godkännande. 
Leverantörens godkännande krävs om Företagets förpliktelser och/eller 
rättigheter enligt avtalet ska överföras till annan part. 

23. Behandling av personuppgifter
Leverantören samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med 
gällande lagstiftning. Insamling och behandlingen av personuppgifter är 
nödvändig för att fullgöra avtalet. Information om de registrerades rättigheter 
samt mer detaljerad beskrivning av hur Leverantören samlar in, behandlar 
och överför personuppgifter samt information om automatiserade beslut, 
profilering och marknadsföring finns på websidan. 

Allmänna villkor Kortadmin forts.


