Avtal om depositionskonto
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851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Bolagsverket (organisationsnummer 202100-5489) och företaget med namnet:
samt organisationsnummer:

), nedan kallad Kunden, har träffat följande avtal.

§ 1 Avtalets syfte och omfattning

Kunden har genom detta avtal rätt att deponera ett belopp hos Bolagsverket för att kunna
betala registreringsavgifter i ärenden som Kunden lämnar in till Bolagsverket som ombud
eller för egen räkning.
Till avtalet hör en bilaga med uppgifter som Kunden har ansvar för (Kunduppgifter).
Förutom avtalsvillkoren gäller även de anvisningar för användning av depositionskontot
som Bolagsverket anger på bolagsverket.se.
§ 2 Inbetalning till depositionskontot

Kunden ska sätta in medel på det nedan förtecknade depositionskontot. Inbetalning ska
göras till bankgiro 5050-0255 med angivande av OCR-numret på Kundens
depositionskonto. Om Kunden ska göra inbetalningar till flera depositionskonton ska
inbetalning ske till varje konto för sig.
Varje insättning ska uppgå till lägst 20 000 kr.
Bolagsverket ansvarar för att informera kunden om behovet av att sätta in ytterligare medel
när beloppet på kontot understiger den nedre gräns Kunden angett i bilagan
Kunduppgifter.
Depositionskontot är inte räntebärande.
§ 3 Betalning av registreringsavgifter via depositionskontot

Depositionskontot ska användas för betalning av registreringsavgiften för ärenden som
Kunden anmäler till Bolagsverket genom vissa e-tjänster eller via vanlig post.
Vid anmälan genom en e-tjänst hos Bolagsverket, ska avtalsvillkor och anvisningar för etjänsten följas.
Vid anmälan via vanlig post gäller följande. När ärendet anmäls, ska Kunden på första
sidan av anmälningsblanketten tydligt ange depositionskontonumret. Om
registreringsavgiften överstiger beloppet på depositionskontot när anmälan kommit in till
Bolagsverket, ska Bolagsverket informera Kunden om att det krävs en inbetalning till
kontot på lägst 20 000 kr. Bolagsverket kommer då endast att diarieföra det anmälda
ärendet. Ytterligare handläggning kommer inte att ske innan den kompletterande
inbetalningen har satts in på depositionskontot. Har Kunden inte satt in beloppet inom 14
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dagar från det datum Bolagsverket skickade meddelandet om kompletterande betalning,
kan Bolagsverket komma att avskriva ärendet.
Om Kunden inte har angivit något depositionskonto, förutsätter Bolagsverket att kunden
ska betala registreringsavgiften på annat sätt.
Bolagsverket omför inte belopp mellan olika depositionskonton.
§ 4 Återbetalning

Kunden har under pågående avtalstid rätt att begära återbetalning av medel deponerade hos
Bolagsverket. En sådan begäran ska vara skriftlig och vara undertecknad av Kundens
behörige firmatecknare.
I det fall Kunden eller Bolagsverket säger upp avtalet och det finns kvar pengar på
depositionskontot, ska det belopp som återstår på kontot återbetalas av Bolagsverket inom
30 dagar från det datum uppsägningen kom in till Bolagsverket alternativt 30 dagar från det
datum Bolagsverket skickade uppsägningen.
§ 5 Kontoinformation

Bolagsverket ska lämna kontoinformation om transaktioner från föregående månad,
aktuellt saldo, specifikation av reserverade belopp för anmälda ärenden samt tillgängligt
belopp. Denna information ska tillhandahållas på det sätt och i det format som beslutas av
Bolagsverket.
§ 6 Ansvarsbegränsning

Bolagsverket ansvarar gentemot Kunden för direkt skada till följd av fel eller försummelse
som Bolagsverket vållar i fullgörandet av sitt åtagande. Bolagsverket ansvarar inte för
indirekt skada. Skadestånd utgår per skadetillfälle med ett belopp motsvarande maximalt ett
prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Bolagsverket ansvarar inte för
tredjemansskada och inte heller för skada som Kunden kunnat undanröja genom rimlig
åtgärd.
§ 7 Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller tills vidare. Det kan sägas upp av båda parter med 30 dagars
uppsägningstid.
Bolagsverket kan säga upp avtalet att upphöra med omedelbar verkan om Kunden ställer in
sina betalningar, försätts i konkurs, träder i likvidation eller motsvarande eller om Kunden
är en enskild näringsidkare och innehavaren av den enskilda näringsverksamheten får
näringsförbud eller motsvarande. Bolagsverket kan också säga upp avtalet om det
framkommer att Kunden inte verkar som ombud eller upphör med att verka som ombud.
Varje part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten i väsentlig
mån åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtagit rättelse inom 14 arbetsdagar
efter skriftligt besked om detta.
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Avtalet kan också sägas upp med omedelbar verkan om de rättsliga förutsättningarna för
avtalet skulle ändras genom beslut av riksdag, regering, domstol eller annan myndighet.
En uppsägning ska vara skriftlig och vara undertecknad av behörig firmatecknare.
§ 8 Tvist

Tvist om tolkning eller tillämpning av avtalet ska i sista hand avgöras av svensk allmän
domstol med tillämpning av svensk lag.
Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.
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