
Avtalevilkår Visa kontantkort bedrift

Skjema sendes til prepaid@smn.no

www.smn.no

Mellom: SpareBank 1 SMN og 

Adresse:

Postnr. og sted:  

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:

Antall kort:

Faktureringskonto:  

Fullmakt automatisk belastning:
Undertegnede gir herved banken fullmakt til å belaste oppgitt konto i hht til vedlagte vilkår med 
prisliste.

Jeg aksepterer vilkår og avtale.

Sted/dato:

      Signatur av person som                   Signatur bank
      tegner firma/har prokura                                              



Kjøper:   Kjøper av Visa kontantkort bedrift

Kortholder:  Mottaker av Visa kontantkort bedrift   

    – den som har mottatt kortetl

Selskapet:   Utstederen av Kortet,  

    SpareBank 1 SMN

Brukersted:  Ulike firmaer m.v. hvor Kortet kan   

    benyttes som betalingsmiddel.

PIN-kode:   Personlig sikkerhetskode til bruk i   

    minibanker og betalingsterminaler.

1. Kortet kan benyttes til kjøp av varer og tjenester hos Brukerst-

eder samt for kontantuttak hvor slik tjeneste er tilgjengelig. Kortet 

er ikke et kredittkort men et Kort med en forhåndsdefinert verdi 

som det kan trekkes på. Kortet kan lades opp flere ganger med en 

verdi på mellom minimum NOK 200 og maksimum NOK 5.000. 

Maksimum saldo vil være begrenset til NOK 5.000 og kan ikke lades 

med ytterligere verdi før man har benyttet deler av saldoen. Verdien 

på Kortet vil til enhver tid fremgå av en saldokontroll av kortet. 

Kortet må kun bestilles til personer fylt 13 år eller eldre. Kjøper er 

ansvarlig for at Kortholder fyller dette vilkåret. Kortet må under ingen 

omstendigheter belastes for verdi ut over det som til enhver tid er 

innestående på Kortet. Kortholder kan til enhver tid få opplyst saldo 

på Kortet ved å benytte SMS, web eller i SpareBank 1 minibanker. 

Saldoen oppgis også alltid før ny lading. Verdien i Kortet er ikke å 

regne som et bankinnskudd og er heller ikke omfattet av bankenes 

kollektive innskuddsordninger i bankenes sikringsfond.

2.  Gyldighetstiden vil være påført Kortet. Dette  gjelder også for er-

statnings- og duplikatkort. Ubenyttet saldo på Kortet kan Kortholder 

kreve utbetalt fra Selskapet mot et innløsningsgebyr, eller overført til 

nytt kort mot et erstatningsgebyr. 

3.  Kortet skal oppbevares på samme betryggende måte som andre 

verdidokumenter. Kort og kode må oppbevares atskilt og på en 

sikker måte. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold 

at andre lett kan se den. Koden bør huskes. Kortholder må jevnlig 

forvisse seg om at Kortet ikke er tapt. Tap av Kortet skal umiddelbart 

meldes telefonisk til Selskapet på telefon 23 33 83 26. Kort- 

nummeret må oppgis ved sperring av Kort. Selskapet vil da sperre 

Kortet for videre bruk og et erstatningskort kan sendes Kortholder.

4.  I den utstrekning Kortholder bestrider riktigheten av en belastning 

må Kortholder reklamere til Selskapet uten ugrunnet opphold etter 

at denne ble kjent med forholdet eller burde ha blitt kjent med 

forholdet. Ved slike reklamasjoner skal det benyttes standardisert 

skjema som kan fåes ved å kontakte Selskapet på telefon  

23 33 83 26.

5.  Innsigelser mot kjøp av varer eller tjenester som er kjøpt ved bruk 

av Kortet må rettes til  Brukerstedet hvor kjøpet har funnet sted. 

Selskapet kan ikke stilles ansvarlig for slike innsigelser. 

6.  Bruk (belastning) av Kortet skal skje mot fremleggelse avgyldig 

Kort. Kortholder har selv ansvar for at han samtidig får tilbake Kortet. 

Ved bruk av Kortet i minibanker skal PIN-kode benyttes, og ved bruk 

av Kortet i betalingsterminaler skal signatur eller PIN-kode  

benyttes. Pin benyttes dersom betalingsterminalen ber om 

PIN-kode. Kortholder har plikt til å fremlegge gyldig legitimasjon 

som Bankkort, førerkort eller pass på oppfordring fra Brukersteder. 

Kortnummeret kan når det inngås særskilt avtale med vare- eller 

tjenesteleverandør, oppgis og Kortet kan belastes uten at verken 

PIN-kode eller signatur er benyttet. Kortholder er kjent med at bestilt 

hotellrom eller leiebil som ikke benyttes kan bli belastet Kortet hvor 

Kortnummer er meddelt. Det samme gjelder for vare og tjeneste- 

kjøp ved hotellopphold som ikke fremkommer på den alminnelige 

hotellregningen, men hvor bilag ettersendes. Det samme gjelder for 

leiebil for bensinutgifter og offentlig ilagte gebyrer eller bøter der 

bileier hefter solidarisk med fører. Dersom Kortholder ikke vedkjen-

ner seg en transaksjon som er foretatt uten bruk av PIN-kode eller 

signatur, kan stansing og tilbakekall av transaksjonsbeløpet kreves. 

7.  Kjøper samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter 

slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke 

kommer til anvendelse.

8.  Ved bruk av Kortet utenom Norge, gjelder Norges Banks sine 

valutabestemmelser. Når Kortet benyttes utenom Norge, blir beløp- 

et omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner på oppgjørs-

dag i Visa International. Omregningskurs på transaksjonene er den 

markedskurs Visa International oppnår dagen før avregning, pluss et 

valutapåslag som fremkommer av de til enhver tid gjeldende pris- 

og betalingsbetingelser.

Gjeldende priser finner du på smn.no.

Avtalevilkår Visa kontantkort bedrift

www.smn.no


