Aftale om tilslutning til SMS-Service

Udover Nykredit Banks "Almindelige forretningsbetingelser for Privatkunder i Nykredit Bank"
gælder følgende regler for tilslutning til Nykredit Banks SMS-service:
1. Tilslutning og anvendelsesmuligheder

2.Vilkår for SMS-Service

1.1 Betingelser for tilslutning
Tilslutning sker efter individuel vurdering af kundeforholdet,
herunder vurdering af kreditværdigheden.

2.1 Omkostninger ved tilslutning og brug af Nykredit Banks
SMS-Service
Gebyrer for tilslutning og anvendelse af SMS-Service følger reglerne og satserne for gebyrer, der fremgår af Nykredits officielle
prisblad. Du betaler selv for telefontaksten ved afsendelse og
modtagelse af SMS-beskeder til SMS-Service.

1.3 Anvendelsesmuligheder i systemet.
Med SMS-Service har du mulighed for at foretage
saldoforespørgsler (også på fuldmagtskonti)
forespørgsler på saldobevægelser (også på fuldmagtskonti)
1.4 Tilslutning
Tilslutning til systemet sker ved registrering af mobiltelefonnummer i bankens system. Registrering sker ved henvendelse til
Nykredit på telefon 70 10 90 00 eller pr. e-mail servicecenter@
nykredit.dk.
Vilkårene i denne aftale anses for accepteret første gang servicen
tages i brug.
Tilslutning til SMS-Service gælder for alle dine nuværende og
fremtidige konti samt nuværende og fremtidige konti du måtte
have fuldmagt til.

2.2 Registrering af oplysninger
Ved tilmelding til SMS-Service registreres dit mobiltelefonnummer og kontonummer. Oplysningerne anvendes til administration
og videregives kun, hvor lovgivningen kræver det.
2.3 Kundens ansvar
Har din mobiltelefon hukommelse, skal adgangen til denne
beskyttes med adgangskode, hvis SMS-beskeder til eller fra
systemet gemmes.
2.4 Nykredit Banks ansvar
Nykredit Bank er ikke ansvarlig for tab som følge af driftsforstyrrelser, der forhindrer brug af servicen eller afbrydelser af
adgangen til systemet. Det gælder uanset om driftsforstyrrelser
skyldes forhold hos Nykredit Bank, Nykredit Banks EDB-Central,
eller telefonselskabet.
2.5 Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige denne service uden varsel. Opsigelse
skal ske pr. brev eller via e-mail på servicecenter@nykredit.dk.
Nykredit Bank kan til enhver tid opsige serviceaftalen med 1
måneds varsel. Nykredit Bank er dog berettiget til at ophæve
aftalen med øjeblikkelig varsel, såfremt du misligholder aftalen
væsentligt.
2.6 Ændringer af disse vilkår.
Denne aftale kan ændres uden varsel, når det er til fordel for
kunden. Øvrige ændringer sker med et varsel på mindst en
måned efter annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse.

nykredit.dk

1

BANK_00073 • 0613 • Nykredit Bank • CVR-nr. 10 51 96 08 • København

1.2 Adgang til systemet
Du får adgang til systemet ved opkald fra mobiltelefon med
SMS-mulighed, med abonnement eller taletidskort fra en dansk
teleudbyder.

