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Lisääthän lomakkeelle kaikki välitettävät palvelut sekä valtuutetun välittäjän pankkiyhteystiedot, jotta halutut
maksuliikepalvelut voidaan avata.

Valtuuttaja (ASIAKAS TÄYTTÄÄ)
Yrityksen nimi

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Asiointikonttori

Pankkitilinumero (Nordea)

Valtuutettu välittäjä
Yrityksen nimi

Y-tunnus

Ecom Oy

0968083-1

Yhteyshenkilö

Veikko Mäkinen
Uusi

Muutos

Vanha välittäjä poistetaan
(pp.kk.vvvv)

Vanhan välittäjän tiedot
Yrityksen nimi

Sopimusnumero / käyttäjätunnus
(Corporate Netbank/Web Services/ Yrityksen Classic-verkkopankki)

Välitettävät maksuliikepalvelut

Aineiston välittäjän pankkiyhteys/Sopimusnumero/Käyttäjätunnus.

Ruksita tarvitsemasi maksutyypit ja palautteet:

(Corporate Netbank/Web Services/ Yrityksen Classic-verkkopankki)

Yrityksen maksut, palvelutunnus
Maksut

Palkat

Valuuttamaksut

Palaute
maksuista

Hylätyt

Kaikki

Sopimusnumero 490365400444
WS asiakastunnus 87396669
Käyttäjätunnus 8506652025

Konekielinen tiliote (TITO) jakso:
pv
vko
2 x kk
1 x kk
Konekielinen tiliote (XML), jakso:
pv
vko
2 x kk
1 x kk
Saapuvat viitemaksut
KTL
tai XML
Saldo- ja tapahtumaote
Vastuu- ja vakuuserittely eräsiirrosta
E-saldotodistus eräsiirrosta
Verkkolaskujen lähetys eräsiirtoon
Vain yrityslaskutusta Yritys- ja kuluttajalaskutusta

Palvelutunnus: OVT ------- tai IBAN -------

Verkkolaskujen vastaanotto eräsiirrosta
Palvelutunnus: OVT ------- tai IBAN ------Pankki ilmoittaa verkkolaskuosoitteet TIEKE:n
Verkkolaskuosoitteistoon

-----------

Lisätietoja
Veikko Mäkinen 044 5910 413

Valtuutetulla on tämän valtakirjan nojalla oikeus sopia valtuuttajan puolesta pankin kanssa edellä mainittuun listaukseen
merkittyjen maksuliikepalveluiden avaamisesta valtuuttajalle siten, että avattavia palveluita käytetään aineiston välittäjän yllä
mainitun pankkiyhteyden kautta. Tämän valtakirjan nojalla valtuutetulla on myös oikeus sopia valtuuttajan olemassa oleviin
palveluihin muutoksia.
Valtuuttaja allekirjoittaa itse palveluita koskevat sopimukset palveluiden avaamisen tai muutosten tekemisen jälkeen.
Tässä valtakirjassa mainitut palvelut avataan (pp.kk.vvvv) alkaen.
Valtuuttaja on tietoinen, että palvelu tulee käyttöön tai ilmoitettu muutos voimaan, kun pankki on päivittänyt tiedot omiin
järjestelmiinsä tämän valtakirjan perusteella.
Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9
MYVK010D
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Palvelumaksut
Asiakas tai välittäjä suorittaa pankille pankkiyhteydestä perittävät palvelumaksut palveluihin sovellettavien ehtojen ja pankin
kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai muun sopimuksen mukaisesti. Pankilla on oikeus veloittaa palvelumaksut ja palkkiot
alla mainitulta tililtä.
Pankkiyhteydestä perittävät palvelumaksut veloitetaan:
Asiakkaalta, tilinumero:

Välittäjältä, tilinumero:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Päiväys ja valtuuttavan yrityksen edustajan/edustajien allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Veikko Mäkinen
Päiväys ja aineiston välittäjän allekirjoitus:
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys
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