Regler for selvbetjening - e-Boks
Regler for selvbetjening - e-Boks
1. Indledning
Følgende betingelser for anvendelse af e-Boks i selvbetjening er et tillæg til de allerede udleverede "Generelle regler for
selvbetjening". I øvrigt gælder "Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser" i det omfang de ikke er fraveget i
disse bestemmelser.

2. Anvendelsesmuligheder
Der er mulighed for at koble direkte til den personlige elektroniske postkasse - e-Boks - uden at skulle afgive nye koder. Det
kan vælges at få nogle af de breve, som normalt sendes med posten, leveret i e-Boks - f.eks. kontoudskrifter, årsoversigter og
fondsnotaer. Se den komplette fortegnelse i e-Boks. Der er også mulighed for at se boksens øvrige indhold, f.eks. post fra
offentlige myndigheder eller egne dokumenter.
Den post det vælges at få leveret i e-Boks, vil ikke blive fremsendt på papir. I stedet modtages posten som en fil i formatet PDF.
Anvendelse af e-Boks kræver at der er installeret et program, som kan læse dette format.

3. Indsigelser
Er der spørgsmål om e-Boks postkassen, skal dette rettes direkte til e-Boks A/S.

4. Ansvarsfraskrivelse
Nørre Nebel Sparekasse har intet ansvar for fejl og mangler m.v. ved de ydelser, som e-Boks leverer. Nørre Nebel Sparekasse
indestår ikke på nogen måde for at e-Boks eller leverandører til e-Boks leverer som aftalt.

5. Samtykke til udveksling af oplysninger mellem pengeinstituttet og e -Boks A/
A /S
Der gives samtykke til, at Nørre Nebel Sparekasse videregiver cpr-nummer eller cvr-nummer og pengeinstituttets navn til
e-Boks A/S hver gang der kobles op til e-Boks via selvbetjening.
Denne videregivelse sker for at blive identificeret som selvbetjeningskunde overfor e-Boks A/S.

6. Ændring af betingelserne
"Regler for selvbetjening - e-Boks" kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for selvbetjeningskunden.
Nørre Nebel Sparekasse kan ændre "Regler for selvbetjening - e-Boks", med et passende varsel i overensstemmelse med
Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser eller forskrifter i lov eller anden offentlig regulering.
Ændringer vil blive bekendtgjort i selvbetjening.
De til enhver tid gældende vilkår kan læses og udskrives fra selvbetjening og kan fås ved henvendelse i Nørre Nebel
Sparekasse.

7. Ikrafttrædelse
Disse "Regler for selvbetjening - e-Boks" gælder fra 10. oktober 2005.
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