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1. Introduksjon 
Eurocard Portal er SEB Korts nettbaserte system for 
administrasjon av Kort og Kontoer.  
 
Eurocard Portal har en rekke ulike funksjoner som 
Selskapet har umiddelbar tilgang til, samt flere valgfrie 
moduler som Selskapet kan be om tilgang til.  
 
Selskapet har tilgang til følgende funksjoner i Eurocard 
Portal:  
 
- Få frem oversikt over Kort og Kontoer  
- Søke om å avslutte Kort og Kontoer  
- Avstemme betalinger, fakturaer og transaksjoner  
 
Selskapet kan også velge å tilføye følgende moduler:  
 
- Administrasjonsmodul 
- Fleksibel limiteringsmodul 
- Eurocard Single-Use Account modul 
- File Download modul 
-Statistikk modul  
 
Vær oppmerksom på at ikke alle moduler og funksjoner 
nødvendigvis er tilgjengelige i alle markeder.  
 
2. Avtalens parter  
Denne avtalens parter er SEB Kort Bank AB, Oslofilialen 
og Selskapet. Avtalen består av Selskapets søknad om 
tilgang til Eurocard Portal samt vilkårene og prisliste for 
Eurocard Portal, i tillegg til SEB Korts godkjenning av 
søknaden, til sammen kalt "avtalen".  
 
3. Definisjoner  
 
Administrator(er)  
Personen(e) i Selskapet som er autorisert til å 
administrere selskapets Kort og Kontoer. Et Selskap kan 
ha både superadministratorer og administratorer. 
Fellesbetegnelsen "administratorer" benyttes for super-
administratorer og administratorer i avtalen. En super-
administrator, som er utnevnt av selskapet, er ansvarlig 
for Eurocard Portal i selskapet og vil være Selskapets 
kontaktperson og den SEB Kort sender informasjon om 
Eurocard Portal til. Superadministratoren har tilgang til 
alle funksjoner og moduler som Selskapet har fått tilgang 
til og har direkte tilgang til alle Kort og Kontoer som er 
knyttet til Selskapet i Eurocard Portal. 
Superadministratorer har også rett til å utnevne nye 
administratorer og oppdatere og slette administrators 
tilgangsrettigheter. En super-administrator kan ikke 
utnevne nye superadministratorer.  
Bruker-ID  
En sekssifret kode som Administratoren bruker for å få 
tilgang til Eurocard Portal. Koden sendes til 
Administratoren i en e-post så snart SEB Kort har 
registrert Administratoren med relevante autorisasjoner.  
Engangspassord  
Et åttesifret engangspassord (OTP – One-Time 
Password) som sendes til Administratorens mobiltelefon-
nummer som er registrert hos SEB Kort. Koden brukes i 
kombinasjon med Bruker-ID og registrert mobiltelefon-
nummer for å få tilgang til visse funksjoner og moduler i 
Eurocard Portal.  
SEB Kort  
Viser til henholdsvis SEB Kort Bank AB (i Sverige), SEB 
Kort Bank AB, Oslofilialen (i Norge), SEB Kort Bank, 
Danmark, avdeling av SEB Kort Bank AB (i Danmark) 
eller avdelingen SEB Kort Bank AB, Helsinki (i Finland) 
avhengig av hvem som leverer de relevante kortene og 
kontoene. 
Eurocard Purchasing Account  
En Konto med et kortnummer som er utstedt til 
Selskapet for kjøp på Internett eller andre kjøp uten 
fremmøte.  
Eurocard Single Account  
En Konto med ett eller flere tilknyttede kortnumre. 
Kortnumrene blir generert av Administratorer via 
Eurocard Portal i Eurocard Single Account modulen. 
Kontoen utstedes til Selskapet for kjøp på Internett eller 
andre kjøp uten fremmøte.  
Eurocard Hotel Account  
En Konto med ett eller flere tilknyttede kortnumre. 
Kortnumrene blir generert av kundens reisebyrå og i 
reisebyråets bestillingssystemer på vegne av kunden. 
Kontoen er utstedt til Selskapet for kjøp av reiserelaterte 
tjenester hos et reisebyrå.  
Generelle vilkår for kort og kontoer  
Viser til de generelle vilkårene som SEB Kort har  
utstedt for hvert Kort og hver Konto  
Konto  
Viser til en konto som er utstedt av SEB Kort, som 
brukes til å utføre betalingstransaksjoner, og som det 

kan knyttes ett eller flere kort til, samt Eurocard 
Purchasing Account, Eurocard Single Account,  
Eurocard Hotel Account eller Reisekonto.  
Kort  
Viser til Eurocard firmakort med unntak av Eurocard 
Corporate Limit kort. Det er et fysisk kort som brukes 
til betaling av forretningsutgifter.  
Kortinnehaver  
Viser til en person som Kortet er blitt utstedt til.  
PCI DSS  
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI 
DSS) er et allment akseptert sett av retningslinjer og 
prosedyrer som har til hensikt å optimalisere 
sikkerheten ved krediterings-, debiterings- og 
kontantkorttransaksjoner og beskytte 
kortinnehaverne mot misbruk av deres 
personopplysninger. Nettstedet til PCI Security 
Standards Council (www.pcisecuritystandards.org) 
inneholder instruksjoner og informasjon om sikker 
behandling av kortdata.  
Påloggingsinformasjon  
Midlertidig passord og Bruker-ID som angitt i denne 
avtalen.  
Reisekonto  
Reisekonto (TAC) er en løsning som behandler 
fakturaer, og som tilbys av SEB Kort. Systemet er 
bygd på samarbeid mellom reisebyrået, Selskapet, 
reiseoperatøren og SEB Kort. Alle relaterte utgifter 
bokføres på en bestemt konto. Noen alternativer i 
Eurocard Portal, for eksempel Fleksibel 
limiteringsmodul og mulighet for å søke om nye 
kontoer, er ikke tilgjengelig for Reisekonto.  
Selskap  
Viser til den juridiske enheten som har søkt om og 
fått innvilget tilgang til Eurocard Portal.  
 
4. Innledende bestemmelser  
Selskapet er ansvarlig for betalinger i henhold til 
denne avtalen og er også ansvarlig for å påse at 
Administrator (er) kjenner og etterlever denne 
avtalen og relevante instruksjoner fra SEB Kort til 
enhver tid.  
 
5. Utnevnelse av superadministratorer og 
Administratorer  
Når Selskapet søker om Eurocard Portal, må de 
utpeke minst én superadministrator med spesielt 
ansvar for Eurocard Portal i Selskapet. Selskapet 
skal oppgi informasjon om den utpekte 
superadministratoren, herunder navn, nasjonalt ID-
nummer, e-postadresse og mobiltelefonnummer. 
Selskapet kan utpeke én eller flere Administratorer.  
 
Autorisasjon gitt til Administrator er ikke begrenset til 
handlinger i Eurocard Portal, men omfatter en 
generell rett til administrasjon av kort og konto, f. eks. 
ved bruk av papirsøknader.  
 
Selskapet skal påse at det alltid er utpekt minst én 
superadministrator. Hvis Selskapet ønsker å bytte 
superadministrator, må Selskapet varsle SEB Kort 
skriftlig og sende informasjon om den utpekte 
superadministratoren. Selskapet skal påse at 
informasjon om superadministratorer og 
Administratorer blir oppdatert hvis en Administrator 
slutter i sin stilling i Selskapet, eller hvis personen av 
andre grunner, som fastslås av Selskapet, ikke 
lenger skal ha tilgang til Eurocard Portal.  
 
6. Dualitet 
Eurocard Portal støtter dualitet i forhold som anses å 
innebære en viss grad av risiko, for tiden tilfeller der 
Administrator søker om nye Kort eller Konto(er) eller 
hvis Administrator foretar endring av limit på Kort 
og/eller Konto(er). I korte trekk innebærer dualitet at 
dersom en Administrator initierer en handling som 
nevnt, må denne handlingen godkjennes av en 
annen Administrator før den er gjennomført. Bemerk 
ellers at dualitet vil forhindre en Administrator fra å 
administrere egne kort.  
 
 

Eurocard Portal funksjoner 
 
7. Vise Kort og Kontoer  
Selskapet kan bruke Eurocard Portal for å se Kort og 
Kontoer. 
 
Eurocard Portal gir oversikt over Kort med privat 
betalingsansvar, men oversikten er begrenset: 
Selskapet kan ikke se transaksjoner, fakturaer og 
betalinger og kortholderspesifikke utgifter knyttet til et 
Kort med privat betalingsansvar. Oversikt over 
samlede utgifter på bedriftskort og kontoer er 
tilgjengelig i for eksempel statistikkmodulen og Kort 
med privat betalingsansvar er inkludert i 
kortholderlistene, men Selskapet kan ikke 
administrere Kort med privat betalingsansvar, dvs. 
stenge Kort, rebestille Kort og PIN-koder eller legge 
inn begrensninger på slike Kort.  

8. Søke om å avslutte Kort og Kontoer  
Selskapet kan bruke Eurocard Portal til å søke om Kort og 
Kontoer. Av sikkerhetsgrunner har Administratorer 
begrenset mulighet til å velge adressen som Kort og  
PIN-kode skal sendes til. Av sikkerhetsgrunner forbeholder 
SEB Kort seg dessuten retten til å sette grenser for hvor 
mange Kort en Administrator kan be om via Eurocard 
Portal i løpet av en viss periode.  
 
Superadministratorene kan bruke Eurocard Portal for å 
avslutte kort og Kontoer. Merk spesielle begrensninger for 
Kort med privat betalingsansvar som nevnt i avsnitt 7. 
 
9. Avstemme fakturaer og transaksjoner  
Administratoren(e) kan bruke Eurocard Portal til følgende:  
1) Få tilgang til alle fakturaer som gjelder Selskapets Kort 
og Kontoer  
2)Vise data for enkelttransaksjoner for en faktura.  
3) Vise ikke-fakturerte transaksjoner som er blitt bokført 
etter siste faktureringsdato  
4) Vise renter på forfalte betalinger, gebyrer for forsinkede 
betalinger og andre gebyrer  
 
Merk punkt 7 og de spesielle begrensninger som gjelder 
for Kort med privat betalingsansvar.  
 
 

Eurocard Portal moduler (valgfritt) 
 
10. Administrasjonsmodul  
Administrasjonsmodulen i Eurocard Portal gir Selskapet  
mulighet til å bestille kort på nytt og bestille PIN-koder på 
nytt.  
 
Merk punkt 7 og de spesielle begrensninger som gjelder 
for Kort med privat betalingsansvar.  
 
11. Fleksibel limitering  
 
11.1 Fleksibel limitering - generelt  
Kort og Kontoer har vanligvis ikke grenser, men med 
fleksibel limiteringsmodul kan Selskapet sette grenser for 
Kort og Kontoer. Når SEB Kort mottar en autorisasjons-
forespørsel fra salgsstedet og skal avgjøre om 
transaksjonen skal godkjennes, blir den sjekket mot 
begrensningene Selskapet har satt for Kortet og Kontoen. 
Hvis autorisasjonsforespørselen overskrider grenser 
Selskapet har fastsatt, blir transaksjonen avslått. Hvis SEB 
Kort skal være i stand til å avslå kjøp med et Kort eller en 
Konto, er imidlertid forutsetningen at salgsstedet ber om 
autorisasjon for det enkelte kjøpet, og at transaksjonen 
skjer som en online transaksjon. Av sikkerhetsmessige 
årsaker finnes det også underliggende sikkerhets-
parametere som SEB Kort har etablert for alle Kort og 
Kontoer for å forebygge misbruk. Dette kan for eksempel 
være et maksimumsbeløp for belastning per transaksjon 
eller for en bestemt periode. Selv om en transaksjon er 
innenfor grensene Selskapet har angitt, kan transaksjonen 
bli avslått på grunn av SEB Korts sikkerhetsparametere 
som beskrevet ovenfor. Selskapet bør derfor kontakte SEB 
Kort når uvanlig store transaksjoner skal belastes et Kort 
eller en Konto. Hvis den valgte begrensningen ikke 
fungerer av grunner som SEB Kort ikke har kontroll over, 
har Selskapet likevel ansvar for å betale i henhold til 
gjeldende lovgivning og denne avtalen. Selskapet skal 
påse at ansatte får informasjon om eventuelle 
begrensninger for Kort og Kontoer.  
 
Merk punkt 7 og de spesielle begrensninger som gjelder 
for Kort med privat betalingsansvar  
 
11.2 Fleksibel limitering - på bransjenivå  
Hvert innløser tilknyttet MasterCards betalingsnettverk har 
i henhold til regler for transaksjoner plikt til å registrere en 
spesiell kode som viser hvilken bransjekategori 
salgsstedet tilhører. Selskapet kan sette grenser for Kort 
og Kontoer i forhold til slike kategorier. For at den ønskede 
begrensingen for ulike bransjeområder skal fungere, må 
innløser ha registrert riktig bransjekode. SEB Kort kan ikke 
garantere at registrering av bransjekode er korrekt, og av 
den grunn kan ikke SEB Kort garantere at de ønskede 
begrensningene for et bestemt bransjeområde alltid vil 
fungere. Selskapet er dermed fortsatt ansvarlig for betaling 
også for transaksjoner som er utført ved et salgssted som 
tilhører en virksomhet som Selskapet i henhold til dens 
bransjeområde har ekskludert i Fleksibel limiterings-
modulen.  
 
11.3 Fleksibel limitering - på geografisk nivå  
Selskapet kan sette geografiske grenser for Kort og 
Kontoer. Hvis Selskapet velger å begrense muligheten til å 
bruke Kortet i et bestemt geografisk område, kan denne 
begrensningen ikke gjøres gjeldende for nettbaserte kjøp 
eller andre former for salg uten fremmøte. Grunnen til 
dette er at mange nettbutikker velger å behandle sine 
transaksjoner i et annet land enn landet der butikken er 
registrert. Geografisk begrensning kan også bli påvirket av 
såkalt grensehandel eller hvis transaksjonen blir utført 
under en reise, for eksempel med fly, båt eller tog.  
 



  

  

12. Modul for Eurocard Single Account  
Med modulen Eurocard Single Account kan Selskapet 
opprette kortnumre direkte i Eurocard Portal. Selskapet 
er ansvarlig for å sikre at kortnumre, utløpsdatoer, CVV-
koder og Mastercard Identity Check Code blir behandlet 
konfidensielt og kun blir utlevert til de personene i 
Selskapet som skal bruke kortnumrene. Kortdetaljer og 
tilhørende Mastercard Identity Check Code skal 
distribueres på en sikker måte til brukere og skal også 
oppbevares sikkert, slik at personer uten autorisasjon 
ikke kan få tilgang til disse opplysningene. All 
informasjon som inneholder kortnumre, skal behandles i 
samsvar med PCI DSS-reglene. Selskapet godtar å 
oppfylle disse kravene.  
Administratoren skal ikke opprette flere kortnumre enn  
 
Selskapet trenger til enhver tid, da slike kortnumre kan 
utgjøre en sikkerhetsrisiko. Av sikkerhetsgrunner har 
SEB Kort implementert flere sikkerhetsparametere i 
forbindelse med bruk av Eurocard Single Account-
kontoer. Hvis det er nødvendig å utstede et stort antall 
kortnumre i løpet av kort tid eller for store transaksjoner, 
må Selskapet kontakte SEB Kort. Eurocard Single 
Account kontoer kan begrenses selv om Selskapet ikke 
har modulen for fleksibel grense.  
 
13. File Download modul  
Med File Download modulen kan Selskapet hente kort- 
og kontotransaksjoner manuelt fra Eurocard Portal og 
overføre dem til Selskapets system for behandling av 
reiseutgifter eller andre økonomisystemer. Selskapet må 
påse at de har et høyt sikkerhetsnivå som sikrer at ingen 
parter uten autorisasjon kan få tilgang til sensitive 
opplysninger om transaksjoner. Hvis de nedlastede 
filene inneholder kortnumre, skal disse behandles i 
henhold til PCI DSS-regler. Transaksjonsdata skal ikke 
brukes til andre formål enn dem som er oppgitt i disse 
vilkårene for Eurocard Portal, eller som SEB Kort har 
beskrevet spesielt.  
 
14. Modul for statistikk  
Med statistikkmodulen kan selskapet kjøre 
forhåndsdefinerte rapporter der data presenteres i et 
komprimert format og lagre slike rapporter som en Excel, 
PDF eller CSV fil.  
 
Selskapet kan søke, se og eksportere bestemte 
transaksjoner (med noen begrensninger for Kort med 
privat betalingsansvar i henhold til punkt 7 og få oversikt 
over kortene og kontoene som er utstedt til selskapet. 
Dataene som presenteres i statistikkmodulen er basert 
på bransjekoder jfr punkt 11.2. SEB Kort kan ikke holdes 
ansvarlig i tilfeller der feil bransjekode er benyttet, og der 
dette påvirker statistikken negativt.  
 
 

Diverse 
 
15. Krav til sikkerhet  
For å få tilgang til Eurocard Portal skal Administratoren 
logge seg på med det Engangspassord eller ved hjelp av 
andre løsninger som kan være tilgjengelig i visse 
markeder, i henhold til instruksjoner fra SEB Kort. For 
noen av modulene i Eurocard Portal kreves det, av 
sikkerhetsmessige årsaker, at Selskapet oppgir de 
relevante IP-adressene i søknads-skjemaet. SEB Kort 
registrerer de aktuelle IP-adressene og vil også 
verifisere at forespørsler kommer fra autoriserte 
datamaskiner/enheter.  
 
16. Vilkår for bruk av Eurocard Portal og 
konfidensialitet  
Påloggingsinformasjon for Eurocard Portal skal ikke 
utleveres til eller brukes av uvedkommende. 
Påloggingsinformasjon for Eurocard Portal og/eller andre 
opplysninger knyttet til Eurocard Portal skal anses som 
et verdifullt dokument og skal oppbevares og behandles 
på sikker måte for å hindre utenforstående parter i å 
bruke disse opplysningene. Eurocard Portal skal ikke 
brukes i strid med gjeldende lover. SEB Kort er underlagt 
regler om konfidensialitet. Selskapet forplikter seg til å 
håndtere og behandle personopplysninger og andre 
kundeopplysninger i Eurocard Portal på en måte som 
samsvarer med gjeldende lover.  
 
17. Selskapets forpliktelser og ansvar  
Selskapet har plikt til:  
- å slette tidligere mottatt Påloggingsinformasjon for  
Eurocard Portal når ny Påloggingsinformasjon for 
Eurocard Portal er mottatt;  
- ikke å utlevere opplysninger om Kort og Kontoer til 
personer uten autorisasjon;  
- kun å notere en personlig kode på en slik måte at 
tredjeparter ikke vil ha mistanke om at notatet gjelder  
en personlig kode;  
- å etterleve bestemmelser om bruk av Eurocard Portal i 
samsvar med avtalen;  
- å bistå SEB Kort, ved misbruk eller forsøk på 
inntrengning fra utenforstående parter, i alle  
 

undersøkelser for å innhente informasjon om 
hvordan en slik hendelse var mulig; og  
- å påse at brukere av Kort og Kontoer får 
informasjon om Generelle vilkår for Kort og Kontoer.  
Selskapet blir erstatningsansvarlig overfor SEB Kort  
for skader som måtte oppstå på grunn av uaktsom 
behandling av Eurocard Portal, noe som også 
omfatter erstatningsansvar overfor SEB Kort ved 
ulovlig inntrengning ved såkalt hacking av Selskapets 
nettverk, der utenforstående parter får tilgang til 
Eurocard Portal og dermed forårsaker skade for SEB 
Kort. Selskapet har erstatningsansvar for alle 
handlinger eller unnlatelser hos sine ansatte når det 
gjelder bruk av Eurocard Portal, og for handlinger 
utført av en ikke-autorisert part på samme måte som 
for handlinger utført av ansatte som bruker  
Eurocard Portal.  
 
18. SEB Korts rett til å oppdatere og sperre 
Eurocard Portal  
SEB Kort forbeholder seg retten til å sperre Eurocard 
Portal av hvilken som helst av følgende årsaker:  
1. Hvis sikkerheten ved bruk av Eurocard Portal kan 
bli satt i fare, for eksempel av tekniske grunner.  
2. Hvis det foreligger mistanke om manglende 
autorisasjon eller om svindel ved bruk av 
betalingsløsningene i Eurocard Portal.  
Når det er aktuelt, skal SEB Kort informere Selskapet 
om at Eurocard Portal er blitt sperret og om årsakene 
til dette. SEB Kort forbeholder seg også retten til å 
oppdatere og endre Eurocard Portal løpende. 
Selskapet skal få varsel på forhånd ved vesentlige 
endringer. Mindre endringer og oppdateringer vil bli 
gjennomført uten spesielle varsler.  
 
19. Rapportering av tap  
Dersom Påloggingsinformasjon for Eurocard Portal 
har kommet på avveie eller dersom det har foregått 
ikke-autorisert bruk av Eurocard Portal, skal 
Selskapet straks varsle SEB Kort pr telefon.  
Til Sverige: 08 14 67 67 (fra utlandet  
+46 8 14 67 67).  
Til Danmark: 36 73 71 00 (fra utlandet  
+45 36 73 71 00)  
Til Norge: 21 00 55 00 (fra utlandet  
+47 21 00 55 00)  
Til Finland: 08 0015 5777 (fra utlandet  
+358 8 0015 5777)  
 
Dersom Påloggingsinformasjon for Eurocard Portal 
har gått tapt, og når det er risiko for ikke-autorisert 
bruk av betalings-løsningene i Eurocard Portal, skal 
Selskapet i tillegg rapportere tapet til politiet så snart 
som mulig.  
 
20. Force majeure og begrensning av ansvar 
Når det gjelder denne avtalen, har SEB Kort ikke 
erstatningsansvar når det forekommer uvanlige eller 
uforutsigbare forhold som SEB Kort ikke har kontroll 
over, og som det ville være umulig for SEB Kort  
å forhindre konsekvensene av uansett innsats. SEB 
Kort har heller ikke erstatningsansvar hvis SEB Kort 
opptrer i samsvar med gjeldende lover.  
 
Tap som oppstår i andre tilfeller, skal ikke refunderes 
av SEB Kort hvis SEB Kort har utvist normal 
aktsomhet. SEB Kort er heller ikke erstatnings-
ansvarlig for indirekte tap med mindre det er 
forårsaket forsettlig eller på grunn av grov 
uaktsomhet hos SEB Kort.  
 
21. Priser og gebyrer  
Priser og gebyrer for bruk av Eurocard Portal skal 
betales som angitt i prislisten eller som avtalt særskilt  
mellom Selskapet og SEB Kort. Selskapet godtar 
betalingsmåten som SEB Kort har angitt.  
 
22. Informasjon om avtalen  
I avtalens gyldighetsperiode har Selskapet rett til,  
på forespørsel, å få tilsendt et eksemplar av denne 
avtalen med post, e-post eller på et annet varig 
medium.  
 
23. Kommunikasjon og meldinger  
Avtalen skal skrives på SEB Korts lokale språk eller 
på engelsk. Hvis det er forskjeller mellom de to 
versjonene, gjelder den engelske versjonen. Språket 
for kommunikasjon mellom Selskapet og SEB Kort 
skal være enten SEB Korts lokale språk eller 
engelsk. SEB Kort vil sende informasjon og 
meldinger i samsvar med denne avtalen med e-post 
til Selskapet via superadministratoren(e). All 
informasjon og alle meldinger som er sendt til 
superadministratoren(e), skal anses som nådd frem 
til Selskapet. SEB Kort forbeholder seg også retten til 
å gi Selskapet informasjon via annen elektronisk 
kommunikasjon, blant annet via Eurocard Portal eller 
SMS eller skriftlig med post. Meldinger som er sendt 
med e-post, SMS eller Eurocard Portal eller annen  
 

form for elektronisk kommunikasjon, skal anses som nådd 
frem til Selskapet innen neste arbeidsdag hvis meldingen 
er sendt til en adresse eller et nummer som Selskapet har 
levert til SEB Kort.  
 
24. Endring av vilkår og priser  
SEB Kort har rett til å endre vilkår og priser for  
Eurocard Portal og innføre nye avgifter og kostnads-
refusjoner som trer i kraft én måned etter at Selskapet er 
varslet om endringen/innføringen, i samsvar med punkt 23. 
Endringer til fordel for Selskapet kan iverksettes med 
umiddelbar virkning. Hvis Selskapet ikke godtar 
endringene, har Selskapet rett til å si opp avtalen før 
dagen da endringene skal tre i kraft. Hvis det ikke leveres 
varsel om oppsigelse, anses det som at Selskapet har 
godtatt endringene.  
 
25. Avtalens gyldighetsperiode og oppsigelse av 
avtalen  
En avtale om Eurocard Portal inngås på den dagen SEB 
Kort godtar Selskapets søknad om Eurocard Portal og 
varsler Selskapet om dette via superadministratoren(e). 
Avtalen inngås på ubestemt tid. Hver av partene kan si 
opp avtalen uansett grunn med to måneders varsel. 
Selskapet og SEB Kort kan også si opp avtalen med 
umiddelbar virking hvis den andre parten har begått et 
vesentlig brudd på avtalen.  
SEB Kort har rett til å si opp avtalen med umiddelbar 
virkning hvis Selskapet slutter å utføre betalinger, blir 
erklært konkurs, innleder forhandlinger med kreditorer for å 
oppnå akkord eller starter avvikling.  
Når avtalen blir avsluttet, opphører samtidig retten til å 
bruke Eurocard Portal. I denne situasjonen skal 
påloggingsopplysninger og kontoopplysninger knyttet til 
Eurocard Portal slettes så snart som mulig. SEB Kort kan, 
etter eget skjønn og mot en separat avgift, forlenge 
Selskapets tilgang til Eurocard Portal etter at hovedavtalen 
er avsluttet, slik at Selskapet skal ha mulighet for å 
avstemme fakturaer og transaksjoner osv.  
 
26. Tolkning og løsning av tvister  
Denne avtalen skal tolkes og håndheves i samsvar med 
lovene i landet der SEB Kort er lokalisert.  
Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med denne 
avtalen, skal løses ved domstolene i landet der SEB Kort 
er lokalisert. Likevel forbeholder SEB Kort seg retten til å 
innlede rettsforhandlinger ved en domstol i et annet land 
hvis Selskapet er registrert der eller har eiendeler i det 
landet.  
 
27. Overføring av rettigheter og/eller plikter  
SEB Kort har rett til å overføre denne avtalen, samt alle 
eller deler av sine rettigheter og plikter i henhold til denne 
avtalen, til en annen part uten forutgående samtykke fra 
Selskapet. Det kreves samtykke fra SEB Kort hvis 
Selskapet ønsker å overføre sine plikter og/eller rettigheter 
i henhold til denne avtalen til en annen part.  
 
28. Behandling av persondata  
SEB Kort samler inn og behandler personopplysninger i 
samsvar med gjeldende lovgivning. Innsamling og 
behandling av personopplysninger er nødvendig for å 
oppfylle avtalen.  
 
Informasjon om den registrertes rettighetene og en mer 
detaljert beskrivelse av hvordan SEB Kort samler inn, 
behandler og overfører personopplysninger og informasjon 
om automatiserte beslutninger, profilering og 
markedsføring, finnes på nettsiden.  
 
Selskapet skal iverksette alle nødvendige tiltak for å 
informere Administratorene før behandlingen av 
personopplysninger utføres av SEB Kort og skal sørge for 
at alle Administratorer er klar over innholdet i dette avsnitt, 
om informasjonen om personopplysninger på nettsiden og 
skal også sørge for at alle Administratorer mottar alle 
varsler som SEB Kort til enhver tid gir angående 
behandling av personopplysninger. 
 
 

 

 

  


