
1. Funktionsbeskrivelse  
NEM er udviklet af softwarevirksom
heden Acubiz A/S (herefter benævnt 
Acubiz) og består grundlæggende af et 
automatiseret workflow, hvor e-trans
aktioner og kontantudlæg automatisk 
placeres hos medarbejderen hos kun
den, der med nogle få klik kan oprette 
rejseafregning, kontere omkostninger 
og sende rejseafregningen i en app 
videre til den økonomiansvarlige til  
afhentning på en central server (NEM 
portalen).

NEM kan håndtere kreditkorttrans
aktioner fra Nykredit Mastercard 
Business, udlæg og kørsel.

2. Gebyr og betalingsbetingelser
Nykredit kan med 3 måneders varsel 
hæve eller indføre gebyr for at bruge 
NEM. Sænkes gebyrer kan dette gøres 
uden varsel. Gebyret hæves på den 
konto, der bruges som gebyrkonto

Ved opsigelse faktureres kunden for 
betalingsperioden indtil opsigelse med  
tillægsbetaling på 1 måned jf. pkt. 7 om  
ikrafttræden og opsigelse.

3. Ophavs- og ejendomsret 
Kunden har en ikkeeksklusiv og ikke 
overdragelig brugsret til NEM. Ejendoms
retten og ophavsretten til NEM tilhører 
Nykredit og Acubiz.

Kunden har ikke ret til at foretage 
ændringer i eller til at kopiere NEM. 
Uanset det foran anførte, er kunden

berettiget til at foretage sædvanlig  
sikkerhedskopiering i det omfang sådan 
kopiering alene sker med henblik på 
arkivering eller sikring af backup.

4. Vedligeholdelse
Acubiz vil på vegne af Nykredit foretage 
de generelle opdateringer af NEM og 
NEMportalen. Opdateringerne stilles 
til rådighed for kunden hurtigst muligt 
og uden særskilt vederlag.

5. Datahåndtering
Acubiz er ansvarlig for dagligt (mandag 
fredag) at indlæse de elektroniske 
Mastercardtransaktioner fra Nykredit 
og uploade transaktionerne i kundens 
opsætning af NEM.

Acubiz er alene ansvarlig for datatrans
porten af transaktionerne og ikke for 
indholdet af enkelte datafiler.

Nykredit og Acubiz er forpligtet til at op
bevare og behandle personrelaterede 
oplysninger, der modtages fra kunden, 
i henhold til dansk rets til enhver tid 
gældende regler herom.

6. Samtykke til udveksling af 
transaktionsdata
Ved brug af NEM gives der samtykke til  
at Nykredit må sende transaktionsdata 
på de tilknyttede Mastercard til Acubiz 
til brug for administration og afregning. 
Nykredit og Acubiz indestår for at oplys
ningerne anvendes i overensstemmelse  
med lovgivningen, herunder persondata
lovgivningen og lov om betalinger.

7. Ikrafttræden og opsigelse
Brugen af NEM træder i kraft, når kun
den har modtaget sit personlige login 
og løber indtil den opsiges.

NEM kan af kunden opsiges med 1 
måneds varsel til udgangen af en måned 
og skal ske skriftlig til Nykredit på e mail 
eller brev.

Brugen af NEM kan af Nykredit op siges 
med 3 måneders varsel. Ved mislig
holdelse af dine forpligtelser over for 
Nykredit, kan Nykredit opsige NEM uden 
varsel.

8. Misligholdelse og erstatnings-
ansvar
Nykredit er ikke ansvarlig over for kun
den for opståede tab, for så vidt disse 
er forårsaget af forhold, der ligger uden 
for Nykredits kontrol, og som Nykredit 
ikke med rimelighed burde have taget 
i betragtning og ej heller burde have 
undgået eller overvundet.

Nykredit er under ingen omstændighe
der erstatningspligtig over for kunden 
for dennes indirekte tab, herunder men  
ikke begrænset til dennes tab af om
sætning, tab af forventet overskud, tab 
af omdømme, tab af markedsposition 
og tab af data ved brug af NEM.

9. Øvrige vilkår
Nykredits almindelige forretnings
betingelser for erhvervskunder gælder 
som supplement til disse vilkår.

Nedenstående forretningsbetingelser gælder 
for brugen af NEM – Nykredit Expense Manager  
og NEM-portalen (herefter benævnt NEM) og  
er gældende mellem kunden og Nykredit Bank  
A/S (herefter benævnt Nykredit).
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