Indbetalingskort
Direkte ind på bankkontoen
Ved at bruge indbetalingskort går betalinger fra dine debitorer direkte
ind på din konto i Nordea. Pengene er på kontoen med valør senest en
bankdag efter betalingen bliver gennemført.
Valg af korttype
Valget afhænger af sammensætningen af virksomhedens kunder og
dine ønsker til afstemningsrutiner mv. Vi foreslår, at vi i fællesskab
drøfter dine kunder og vurderer, hvilke der skal bruge kortart 71 og
hvilke, der evt. skal have mulighed for at medsende en meddelelse.
Kortart 71 har en betalingsidentifikation på 15 cifre. Den indeholder
oplysninger, som identificerer betalingen, typisk kunde- og
fakturanummer. Betalingsidentifikationen er særligt velegnet til
automatisk udligning af posterne i virksomhedens økonomisystem. Du
får ikke indbetalingskortet retur. Debitor kan derfor ikke skrive
individuelle meddelelser til dig via indbetalingskort med kortart 71.
Kortart 73 har ingen betalingsidentifikation. Kortarten er særlig
velegnet til opkrævning hos kunder, om ikke på forhånd er registreret i
virksomhedens debitorbogholderi, fx til indsamlinger eller foreninger,
som ikke benytter betalingsidentifikation i deres administration. Kortet
giver i stedet debitor mulighed for at skrive en individuel tekst som
advisering. Oplysninger om debitors navn og adresse videresender vi
til dig.
Fordele for dig som kreditor
·
Du kan modtage en meddelelse sammen med betalingen
·
Du behøver ikke at kende debitor på forhånd
·
Du kan modtage advisering via Netbank og Corporate Netbank
og afstemme dine debitorer elektronisk
Denne kortart er ikke egnet til automatisk afstemning.
Kortart 75 er en kombination af kortart 71 og 73.
Betalingsidentifikation består af 16 cifre, og debitor kan supplere med
en individuel med delelse. Kortart 75 kan være et interessant alternativ
til kortart 71, især når indbetaleren en gang imellem har brug for at
medsende en individuel meddelelse. Kortarten bruges typisk mellem
virksomheder, hvor debitor lejlighedsvis har brug for at sende en
meddelelse med betalingen. Fx at kreditnota er fratrukket i beløbet
eller til faste kunder, som ønsker at betale flere fakturaer på en gang i
et beløb. Som kreditor modtager du oplysninger om
betalingsidentifikation og evt. meddelelser fra debitor. Da
betalingsidentifikationen indeholder den nødvendige identifikation af
debitor, videresender vi ikke oplysninger om debitors navn og adresse.

Oprettelse af aftale
Aftalen oprettes af Nordea og du får automatisk tildelt et
kreditornummer. Kreditornummeret knyttes op mod din konto i
Nordea og sørger for, at beløb, som indbetales, overføres direkte til
kontoen. Et kort kreditornavn (18 karakterer) vil stå på debitors
kontoudskrift ud for beløbet, når debitor betaler via sit
pengeinstitut.
Advisering om modtagne betalinger
Du kan få advisering:
·
via Netbank og Corporate Netbank som fil, der kan læses
direkte ind i de fleste økonomisystemer og/ eller som fil til
udskrivning på jeres printer
·
på papirliste
·
via almindelig post
·
via Nets
·
som almindelig e-mail (kortart 71 og 75)
·
via telefax
·
via EDIFACT
·
via kontoudskrift (kortart 71)
Kontoudskrifter indeholder et begrænset antal linjer pr. postering.
Derfor adviseres kortart 73 og 75 altid på særskilt liste enten på
papir eller i din netbank
Indbetalingssteder
Der kan betales via Netbank, Corporate Netbank og andre bankers
elektroniske betalingssystemer. Debitor kan endvidere betale i
samtlige banker og på alle posthuse i Danmark. Indbetaling på
sidste indbetalingsdag betragtes som rettidig. Hvis betalingen er
sket med Dankort, og betalingen bliver afvist, kan et
indbetalingssted, som ikke er debitors eget pengeinstitut, kræve
betalingen returneret. Ved normal postgang kan du derfor regne
med, at pengene er endegyldigt på virksomhedens konto fem dage
efter kreditering.
Priser
Der betales et oprettelsesgebyr og et fast kvartalsabonnement pr.
kortart. Størrelsen af kvartalsabonnementet afhænger af, om der
skal adviseres elektronisk eller på papir. Det er billigst at modtage
sin advisering elektronisk.
Yderligere information
Du kan få mere at vide om fordelene ved indbetalingskort og andre
betalingsmetoder, herunder aktuelle priser, hos virksomhedens
rådgiver i Nordea.

Godkendelse
For alle tre kortarter gælder, at kortets udformning skal opfylde en
række krav. Alle trykkerier, softwarehuse og servicebureauer har en
beskrivelse af de gældende formkrav. Disse kan også fås hos
Nordea - bl.a. på hjemmesiden www.nordea.dk. Hvis du selv ønsker at
udskrive indbetalingskortene, skal du sikre, at formkravene overholdes.
Når kortdesignet foreligger, skal Nets godkende et antal prøveudfyldte
kort. Det er en sikkerhedsforanstaltning for din og dine kunders skyld.
Færdige indbetalingskort kan købes hos virksomhedens
blanketleverandør. Vi anviser gerne en leverandør.
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