Ansökan Familjekonto
Uppgifter om sökanden
Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer (minimiålder 20 år)

Gatuadress

Telefon bostaden (även riktnummer)

Postnr och ort

Kontaktnummer (dygnet runt)

Mantalsskriven (om annan än ovan)

E-postadress

Uppgifter om sökanden
Yrke/sysselsättning

Anställd sedan, år och månad

Arbetsgivare/eget företags namn

Anställningsform

Årsinkomst (minimigräns 120.000 kr)

Eget företags etableringsår och org nr

Tillåtna destinationsadresser
Adress 1

Adress 2

Adress 3

Lösenord (max 10 tecken)

Autogiroanmälan
(obligatorisk)
Betalningsmottagare

Taxi Stockholm 15 00 00 AB , Box 6576, 113 83 Stockholm. Bg 734-6232. Org nr 556027-9811.

Betalare/kontoinnehavare
Fullständigt namn

Kontoinnehavarens bank

Bankkontonummer som pengarna ska dras ifrån (clearingnr, 4 siffror+kontonr)

Jag försäkrar att i denna ansökan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga. Jag är införstådd med att ansökan kommer att genomgå kreditprövning,
varvid mina referenser kan komma att kontaktas och att ansökan kan avslås utan att förklaring härtill behöver lämnas. Jag har tagit del av och
godkänner Taxi Stockholms kontobestämmelser som finns på baksidan av denna blankett, alternativt bifogad med ansökan, samt villkoren för autogiro
och godtar att betalningen sker till Taxi Stockholm via autogiro från ovan angivet konto.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Taxi Stockholms anteckningar
Kreditbedömning

Kundnummer

Ansökan skickas till faxnr 08-612 03 90 eller Taxi Stockholm, Box 6576, 113 83 Stockholm
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KONTOBESTÄMMELSER TAXI STOCKHOLMS FAMILJEKONTO
1. Inledning
Parter enligt dessa bestämmelser är Taxi Stockholm 15 00 00 AB, nedan Taxi
Stockholm, och kontoinnehavaren. Kontokredit upplåtes till person som fyllt 20
år samt har fast anställning med minsta årsinkomst 120.000:-. Kreditgräns
3000:-Kontoinnehavaren har hela ansvaret för kontot.
2. Utnyttjande av kontot
Utnyttjande av kontot sker genom användning av kontobeställning.
3. Kontobeställning
Kontoinnehavare som av Taxi Stockholm prövas lämplig som kreditkund, kan få
utnyttja kontot genom s.k. kontobeställning. Kontobeställning är en kreditform
som innebär att kontoinnehavaren får ett kundnummer och ett lösenord som
anges till Taxi Stockholm vid beställning. Kontobeställning är inte ett personligt
betalningsmedel, d v s flera personer som erhåller tillstånd av kontoinnehavaren
kan använda samma kundnummer och lösenord.
4.1. Giltighet
Rätten att utnyttja kontot genom kontobeställning gäller tillsvidare eller under
avtalad tid. Kontoinnehavaren kan genom att kontakta Taxi Stockholm spärra
tjänsten. Byte av lösenord sker genom att kontoinnehavaren kontaktar Taxi
Stockholm skriftligen.
4.2. Användning
Kontobeställning används som betalningsmedel vid taxiresor och andra
taxitjänster. Kontobeställning får endast användas för transporter med till Taxi
Stockholm anslutna åkerier. Vid beställning av taxiresor och andra taxitjänster
skall kontoinnehavaren eller den som kontoinnehavaren gett tillstånd att utnyttja
kontot genom kontobeställning uppge kundnummer och lösenord till Taxi
Stockholm samt godkänna köpet med sin namnunderskrift på nota/räkning.
Kontoinnehavaren eller den som kontoinnehavaren gett tillstånd att utnyttja
kontot genom kontobeställning är skyldig att på begäran uppvisa godkänd
legitimation vid betalning.
4.3. Ansvar
Kundnumret tillsammans med lösenordet skall förvaras på ett betryggande sätt
och inte spridas så att det kommer i orätta händer. Kontoinnehavaren ska när
denne använder kontobeställning följa kontobestämmelserna och se till att andra
som använder kontobeställning också följer kontobestämmelserna. Kontoinnehavaren är ansvarig för att alla som använder kontobeställning följer
bestämmelserna som gäller kontobeställning, vilket
bl a
innebär att
kontoinnehavaren ensam har hela betalningsansvaret för alla belopp som
belastas kontot efter användning av kontobeställning kopplad till kontot samt
eventuell ränta och indrivningskostnader. Om kontobestämmelserna inte följs
har Taxi Stockholm rätt att spärra kundnumret. Finns vid spärrande av
kundnumret skuld kvar på kontot, kvarstår kontoinnehavarens ansvar för
skulden till dess att den helt har betalats.
4.4. Obehörig användning
Obehörig användning av kontobeställning ska omedelbart anmälas till Taxi
Stockholm, telefon 08-612 00 00 dygnet runt, eller till annat telefonnummer som
Taxi Stockholm kan komma att meddela. Kontoinnehavaren är skyldig att betala
även belopp som påförts kontot genom att kontobeställning har använts av
obehöriga. Sedan Taxi Stockholm mottagit anmälan om spärr av kontot, är
kontoinnehavaren inte ansvarig för sådana belopp som därefter påförts kontot
genom att det använts av obehörig såvida inte kontoinnehavaren eller den som
kontoinnehavaren givit tillstånd att utnyttja kontot genom kontobeställning
agerat brottsligt.
5. Fakturering, betalning
Taxi Stockholm fakturerar periodiskt kontoinnehavaren aktuell kontoskuld.
Full betalning ska ha kommit Taxi Stockholm tillhanda senast på i fakturan
angivet förfallodatum. Kontoinnehavaren är betalningsansvarig för all
kontoskuld som uppkommer på kontot genom användandet av de för kontot
utfärdad kontobeställning jämte eventuella räntor, avgifter och kostnader
som påförts kontot. Vid försenad betalning utgår ränta på förfallet belopp
från första förseningsdagen med räntesats enligt 6 § 1 p räntelagen.
6. Reklamation av varor och tjänster
Reklamationer avseende utförd transport ska ske genast till Taxi
Stockholm. Reklamation avseende fel i faktura ska göras skriftligen inom
15 dagar från faktureringsdagen.
7. Ändring av kontobestämmelserna
Taxi Stockholm har rätt att ändra dessa kontobestämmelser utan att i förväg
inhämta kontoinnehavarens godkännande. Sådan ändring blir gällande en
månad efter det att Taxi Stockholm avsänt meddelande om ändringen. Om
kontoinnehavaren inte godkänner ändringen, ska en skriftlig uppsägning av
kontot återställas till Taxi Stockholm. Genom att använda kontobeställningen ska kontoinnehavaren anses ha godkänt förändringen.
8. Kontotid, uppsägning
Konto gäller tills vidare. Kontoinnehavaren har rätt att när som helst säga
upp konto. Utan hinder av vad som i övrigt stadgas i dessa bestämmelser,
har Taxi Stockholm rätt att säga upp kontot med omedelbar verkan om:
- kontoinnehavare, kortinnehavare eller den som av kontoinnehavaren
erhållit tillstånd att använda kontobeställning underlåter att fullgöra sina
skyldigheter enligt dessa kontobestämmelser
- kontoinnehavaren inställer betalningarna, försätts i konkurs eller på
annat sätt kan anses vara på obestånd
- Taxi Stockholm har grundad anledning att befara att kontoinnehavaren
inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, eller
- kontoinnehavaren, kortinnehavare eller den som av kontoinnehavaren
erhållit tillstånd att använda kontobeställning missbrukar kontokort eller
kontobeställning.
- kontoinnehavaren ej längre uppfyller kriterierna för kontoinnehav.
Kontoskulden förfaller vid uppsägning till omedelbar betalning i dess
helhet. Alla kontokort ska i sådant fall genast återsändas till Taxi
Stockholm.
9. Spärregister

Registrering i ett spärregister kan komma att ske i fall då kontot sägs upp på
grund av att kontot missbrukas eller då kontoinnehavaren eftersatt sin
betalningsskyldighet.
10. Ansvarsbegränsningar
Taxi Stockholm ansvarar inte för att konto används av obehörig. I händelse av
skada är kontoinnehavaren skyldig att snarast dock senast inom [15] dagar från
skadetillfället underrätta Taxi Stockholm om skadan. I händelse av utebliven
underrättelse förfaller rätten att utkräva ansvar av Taxi Stockholm. Taxi
Stockholm ansvarar endast för direkt skada orsakad genom vårdslöshet. Taxi
Stockholm ansvarar inte för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst,
intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan
följdskada. Förutom när det gäller personskada är Taxi Stockholms ansvar även
maximerat till ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring per skada. Taxi Stockholm ansvarar överhuvudtaget inte
om Taxi Stockholms möjlighet att utföra tjänsterna hindras eller en skada
uppkommer av omständigheter som ligger utom Taxi Stockholms kontroll, som
till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist,
maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i
verksamheten.
Kontoinnehavaren är skyldig vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Taxi
Stockholm är inte skyldigt att betala ersättning för den del av skadan som borde ha
kunnat undvikas.
11. Namnändring mm
Ändring av namn eller adress ska omedelbart anmälas till Taxi Stockholm och
kontokort med felaktig uppgift ska återsändas. Taxi Stockholm utfärdar i
förekommande fall nytt kort. Meddelande angående kontot eller kontokort till i
kontoansökan angiven adress eller ny adress som skriftligen angivits till Taxi
Stockholm, ska anses ha kommit adressaten tillhanda senast tre dagar efter det att
meddelandet avsändes
12. Kreditbegränsing/beloppsgräns
Utnyttjandet av kontot är begränsat till viss kreditgräns, vilken bestäms av Taxi
Stockholm efter individuell prövning av kontoinnehavaren. Taxi Stockholm
förbehåller sig rätten att ensidigt ändra tidigare medgiven kreditgräns samt
tillämpa beloppsgränser för enskilda köp av taxiresor eller andra taxitjänster samt
att neka kredit. Kontoinnehavare, kortinnehavare eller den som av
kontoinnehavaren erhållit tillstånd att använda kontobeställning får inte söka
kringgå sådan gräns genom att underteckna flera delräkningar/notor för samma
transaktion. Om transaktionsbeloppet överskrider angiven gräns, ska Taxi
Stockholm kontaktas.
13. Överlåtelse
Taxi Stockholm har rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt
detta avtal helt eller delvis till annan.
14. Behandling av personuppgifter
Taxi Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter
(”Personuppgifterna”) kontoinnehavaren lämnar om sig själv och om de övriga
personer som kan nyttja kontot. I den utsträckning Taxi Stockholms behandling
av Personuppgifterna förutsätter att samtycke inhämtas från, eller information
lämnas till, den eller de personer vars uppgifter behandlas, förbinder sig
kontoinnehavaren att inhämta sådant samtycke från, respektive lämna sådan
information till, den eller de berörda personerna. Taxi Stockholm kommer att
behandla Personuppgifterna i enlighet med tillämplig lagstiftning. Taxi
Stockholm använder Personuppgifterna för att utföra beställda transporter,
fakturering och andra avtalade förpliktelser och för att ge nödvändig service i
samband med detta. Taxi Stockholm kan även komma att använda
Personuppgifterna för att förbättra sina tjänster och produkter eller anpassa sin
kommunikation samt för utskick av information, erbjudanden och nyhetsbrev från
Taxi
Stockholm
eller
för
att
ställa
frågor
eller
i
andra
marknadsföringssammanhang. Taxi Stockholms behandling av Personuppgifterna
sker huvudsakligen enbart inom Taxi Stockholm, men kan även medföra att de
behöver överlämnas till eller samköras med andra register inom koncernen eller
hos samarbetspartners och leverantörer.
15. Medgivande till betalning via Autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska
betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller
meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på
kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat
konto i banken eller till konto i annan bank. Jag ska senast bankdagen före
förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag
medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från
mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter om jag i god tid
innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller
tjänst. Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för
Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta
min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta
Autogiro rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens
register om kontots nummer och adress får samarbetas med Bankgirocentralens
uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör
fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagare
eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta
betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen.
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