
SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR ADDERAT I SVERIGE AB (Version 2014-10-29) 

Vi på Adderat strävar ständigt efter att tillhandahålla det bästa tjänsteutbudet på marknaden till professionella 

villkor. Vi vill att leverans- och ansvarsfrågorna med våra kunder är strukturerade på ett transparent sätt. Så har 

parterna bästa möjlighet att anpassa sina leveranser, priser och övriga villkor. Tveka inte att kontakta oss om ni 

har frågor avseende våra avtalsvillkor eller vårt tjänsteutbud.  

1. Villkorens innebörd 

Dessa särskilda villkor är tillämpliga vid Byråns samtliga tjänster. Villkoren utgör en integrerad del av avtalet 

mellan Byrån och Kunden och gäller, vid motstridigheter, före Allmänna villkor SRF. Definierade termer i detta 

dokument har samma betydelse som i Allmänna villkor SRF.  

2. Tjänsternas omfång  

Byråns uppdrag omfattar endast de Tjänster som uttryckligen och skriftligt definierats i uppdragsavtalet. För 

undvikande av missförstånd omfattar Tjänsterna inte rådgivning i skattehänseende, till exempel rörande frågan 

om en viss händelse genomförs eller redovisas på skattemässigt optimerat sätt, om inget annat avtalats 

skriftligen.  

3. Banktransaktioner 

I vissa fall kan Kunden komma att ge Byråns anställda tillgång till bankkonto, inkluderande fullmakt att utföra 

transaktioner. I sådana fall åligger det Byråns anställda att hantera inloggnings- och verifieringsinformation på ett 

betryggande sätt för att undvika missbruk. Kunden ska i sin tur vidta alla åtgärder som krävs för att skydda sig 

mot obehöriga transaktioner. Detta innefattar att Kunden ska prenumerera på samtliga de säkerhetstjänster som 

banken erbjuder för att hindra obehöriga transaktioner (verifikation av IP-adress, notifiering vid ovanligt många 

transaktioner eller transaktioner med ovanligt belopp m.m.). Byrån ansvarar inte för skador såvitt Kunden, genom 

förutnämnda åtgärder, hade kunnat förhindra skadan. 

4. Bokföringshandlingar 

Byrån friskriver sig från allt ansvar avseende förlust av bokföringshandlingar, såsom redovisningshandlingar och 

verifikationer. För det fall Kunden önskar att handlingarna förvaras på ett speciellt sätt eller skannas för att 

bevaras i elektronisk form ska detta överenskommas mot särskild ersättning enligt separat avtal.     

5. Försäkring och ansvar 

Byråns ansvar för fel i eller förseningar av Tjänsterna eller för skador som uppstår genom Byråns försummelse är 

begränsat till det lägre av den ersättning som kan komma att erhållas från Byråns ansvarsförsäkring eller 

200.000 kr per skadefall.  

Byråns sammanlagda ansvar gentemot samtliga Kunder för alla anspråk av ovannämnda slag som uppkommer 

under ett kalenderår är begränsat till den sammanlagda ersättning som kan erhållas från Byråns 

ansvarsförsäkring för respektive kalenderår. Såvitt maxbeloppet inte räcker till för att täcka samtliga sådana krav 

ska dessa ersättas pro-rata deras respektive storlek. Sådan pro-rata beräkning och resulterande utbetalning ska 

ske så snart Byråns ansvar för samtliga berörda skador slutligen fastställts (varmed avses att Byrån medgivit 

skadeståndsansvar, dess försäkringsbolag utbetalat ersättning eller Byrån ålagts skadeståndsansvar enligt 

lagakraftvunnen dom).   

Skada ska, för att kunna göras gällande, reklameras skriftligen inom ett år från skadans uppkomst.  

6. Övriga avtalsfrågor 

Avtalets uppsägningstid är två månader till kalendermånadens slut.  

Rekryteringsförbudet i Allmänna villkor SRF ska även omfatta parts konsulter eller sådana konsulters anställda, 

förutsatt att dessa inte oväsentligt har varit befattade med utförandet av Tjänsterna åt Kunden. 

Rekryteringsförbudet gäller även om personen tar anställning i annat bolag och någon där utför arbete åt Part. 

Om Kunden skulle bryta mot rekryteringsförbudet i Allmänna villkor SRF ska vite utgå med 100.000 kr för varje 

brott mot förbudet. Rekryteringsförbudet gäller under tolv månader från det att personens anställning eller 

uppdrag avslutades.  

Kunden måste omgående meddela Byrån om ägarförhållanden ändras så att ny ägare finns med mer än 25% 

inflytande i Kundens bolag, enligt Penningtvättslagen. 


