Overdragelsesaftale
Denne overdragelsesaftale indgås imellem Klarna Bank AB (Publ), 556737-0431
(“Klarna”) og Part I (som specificeret forneden). Klarna og Part I har et eksisterende
samarbejde i henhold til betingelserne og vilkårene i Samarbejdsaftalen, som blev
underskrevet af Part I og af Klarna (“Aftalen”). Part I ønsker nu at frasige alle sine
rettigheder og forpligtelser med Aftalen, og Part II (som specificeret forneden) ønsker at
overtage disse rettigheder og forpligtelser. Klarna, Part I og Part II kan henvises til som en
“Part” og/eller fælles som “Parterne”. Parterne er hermed enige om følgende:
I overensstemmelse med vilkårene for denne Overdragelsesaftale samtykker Part I til at
overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser med Aftalen (inklusiv, men ikke
begrænset til, K-fakturaer, nuværende gæld og fordringer, ejerskab af aktive fakturaer) til
Part II, og Part II påtager sig hermed alle sådanne rettigheder og forpligtelser fra og med
Overdragelsesdatoen (som specificeret forneden). På betingelse af Klarnas godkendelse
ved underskrivning af denne Overdragelsesaftale bliver Part II hermed Klarnas modpart i
Aftalen.
Parterne anerkender og er enige om, at en opsigelse eller afslutning af Aftalen af Part I
(og, som det måtte være tilfældet, Klarnas godkendelse heraf) inden datoen for denne
Overdragelsesaftale vil blive erklæret ugyldig i forbindelse med Klarnas gennemførelse af
denne Overdragelsesaftale.

Send venligst denne Overdragelsesaftale til:
Klarna Bank AB, Att: Merchant Support
Postboks 116
0900 København C
Eller scan den og send den til: merchant@klarna.dk
Vi vil gennemgå dokumentet og vende tilbage til jer med en bekræftelse.

Klarna Bank AB (publ)
Org nr: 556737-0431
Sveavägen 46
SE-111 34 Stockholm

Tel: +46 (0)8 120 120 30
www.klarna.com
info@klarna.com

Part I og Part II og andre relevante oplysninger i forbindelse med denne Overdragelsesaftale er:

Part I
Butiks-ID:

Dato for overdragelse (DD.MM.ÅÅÅÅ):

Firmanavn:

CVR-nummer:

Kontaktperson:

Fra denne dato skal alle betalinger sendes til Part II:

Bankkontonummeret vil blive ændret ved denne dato, og den første betaling til den nye
konto vil blive modtaget ved den første udbetaling efter denne dato.
Hvis den ønskede dato for overdragelsen falder på en weekend eller helligdag, behandles overdragelsen på førstkommende
arbejdsdag..

Part II
Firmanavn:

CVR-nummer:

Momsregistreringsnummer:

Overdragelsen af Aftalen i forbindelse med denne Overdragelsesaftale er på
betingelse af, at Part II er momsregistreret.
Kontaktperson:

Gade:

Postnummer:

By:

Denne adresse skal være Part IIs nuværende registrerede adresse. Part II kan ændre
adressen, så snart overdragelsen er gennemført.
Telefonnummer:

E-mail:

E-mail til kundeservice (frivilligt):

Uændret domæne
/ internetadresse:

Ændret domæne/internetadresse:

E-mail til sager om bedrageri:

Bemærk venligst, at Klarna vil gå ud fra, at domænet forbliver uændret,
hvis ikke der opgives nogen information vedrørende domænet.
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Ved at underskrive denne Overdragelsesaftale godkender Parterne overdragelsen af Aftalen i henhold til
det ovenstående.
Denne Overdragelsesaftale er blevet udført i tre identiske eksemplarer, hvoraf Parterne beholder en
hver.

Part I

Part II

Klarna Bank AB
(publ)

Navn skrevet med blokbogstaver:

Navn skrevet med blokbogstaver:

Navn skrevet med blokbogstaver:

By:

By:

By:

Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ):

Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ):

Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ):

Personnummer (DDMMÅÅXXXX):

Personnummer (DDMMÅÅXXXX):

Beføjet underskrift 1:

Beføjet underskrift 1:

Navn skrevet med blokbogstaver:

Navn skrevet med blokbogstaver:

By:

By:

Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ):

Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ):

Personnummer (DDMMÅÅXXXX):

Personnummer (DDMMÅÅXXXX):

Beføjet underskrift 2:

Beføjet underskrift 2:
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Beføjet underskrift Klarna Bank AB:

Bilag I – Kontooplysninger
Angiv venligst kontooplysninger for de salgslande, hvor Klarnas service skal ydes i henhold til Aftalen.
Hvis du ikke oplyser mere end én bankkonto, bruger vi den samme bankkonto til alle dine EU-marked
lande i denne aftale.
Bemærk venligst, at hvis ikke der opgives nye kontooplysninger, accepterer Part II, at de tidligere
anvendte kontooplysninger (tilhørende Part I) vil blive anvendt indtil videre.

Kontohaver:

Denne information vil blive sendt sammen med betalingen for at hjælpe banken med at identificere transaktionen.

SE

DK

Plusgiro or Bankgiro:

Dansk bankkonto:

Registreringsnummer:

Svenskt bankkonto:

IBAN:

IBAN:

BIC/Swift:

BIC/Swift:

NO

NL

Norsk bankkonto:

IBAN:

IBAN:

BIC/Swift:

BIC/Swift:

FI

DE

IBAN:

IBAN:

BIC/Swift:

BIC/Swift:

AT

UK

IBAN:

IBAN:

BIC/Swift:

BIC/Swift:
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