1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling
Vilkår for oprettelse
Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til
forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.
Nærmere information om Swipp kan ses på Sallingbank.dk eller på swipp.dk.
Tilslutning
Salling Bank skal godkende anmodningen om at anvende Swipp til en indsamling.
Der anvendes en tilslutningsblanket: Anmodning om registrering til Swipp Erhverv Indsamling,
der indeholder de specifikke aftaledetaljer for tilslutningen af indsamlingen.
Fire cifret nummer
I forbindelse med, at en indsamling tilsluttes Swipp, skal indsamler vælge et fire cifret
nummer, som anvendes ved bidrag til indsamlingen. Forudsat at det valgte fire cifrede
nummer kan godkendes, tildeles nummeret eksklusivt til indsamler i en nærmere aftalt
periode. Det fire cifrede nummer tilknyttes indsamlers modtagerkonto i Salling Bank.
Indsamler har ret til at bruge det tildelte fire cifrede nummer i markedsføringen af den
indsamling, nummeret er dedikeret til.
Indsamler kan godt have flere fire cifrede numre til Swipp i kraft på samme tid.
Efter ophør af den aftalte periode for brug af det fire cifrede nummer, kan indsamler ikke
længere bruge denne til indsamling via Swipp. Nummeret kan derfor anvendes af andre, der
tilslutter sig Swipp Erhverv Indsamling.
Ønske om forlængelse af den aftalte periode for brug af et specifikt fire cifret nummer, kræver
en fornyet anmodning til et Pengeinstitut, der tilbyder Swipp, om registrering til Swipp
Erhverv Indsamling.
Kaldenavn
Når indsamlingen tilmeldes Swipp, skal indsamlingen tillige have et kaldenavn. Dette
kaldenavn vil brugere af Swipp, der sender bidrag til indsamlingen, få oplyst, når de indtaster
det fire cifrede nummer, som er anvist til brug for indsamlingen.
Bankkonto
Den til indsamlingen knyttede konto skal være godkendt af Salling Bank til indsamling.
Anvendelse af Swipp logo
Indsamler forpligter sig til at anvende Swipp logoet i forbindelse med en tilmeldt indsamling.
Swipp logoet (ikon og navnetræk) må kun anvendes i den form, som det fremgår af
logoguidelines. Se logoguidelines og hent logografik på swipp.dk.
Ved ophør af en aftale om brug af Swipp ved indsamlinger skal indsamler ophøre med enhver
brug af logoet fra datoen for aftalens ophør, herunder skiltning, annoncering på internettet
eller andre medier og enhver anden form for markedsføring.
Brug, opbevaring og videregivelse af oplysninger
Det er Bankernes EDB Central, BEC, der modtager og opbevarer de data, indsamlingen
oprettes med.
Oplysningerne videregives og opbevares i henhold til gældende lovgivning.
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Ansvar for Salling Bank
Salling Bank er erstatningsansvarlig, hvis de på grund af fejl eller forsømmelser opfylder
aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.
Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Salling Bank ikke ansvarlig for
tab, som skyldes:
1. Nedbrud i/manglende adgang til it systemer eller beskadigelser af data i disse systemer,
der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Salling Bank selv eller en
ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
2. Svigt i Salling Bank’s strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller
forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller
hærværk (herunder computer virus og hacking).
3. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af
Salling Bank selv eller deres organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når
konflikten kun rammer dele af Salling Bank.
4. Andre omstændigheder, som er uden for Salling Bank´s kontrol.
Salling Bank’s ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:
1. Salling Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev
indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.
2. Lovgivningen under alle omstændigheder gør Salling Bank ansvarlig for det forhold, som er
årsag til tabet.
Omkostninger
Omkostninger i forbindelse med indsamlingens tilslutning til Swipp, aftales med Salling Bank,
og vil fremgå af blanketten: ”Anmodning om registrering til Swipp Erhverv Indsamling”.
Henvendelser om Swipp
Spørgsmål og øvrige henvendelser i forbindelse med registrering til indsamlinger via Swipp,
skal rettes til Salling Bank.
Ændring af disse vilkår
Disse vilkår kan ændres med 2 måneders varsel, hvis ændringerne er til ugunst for indsamler.
Er ændringerne til gunst, kan vilkårene ændres uden varsel.
Meddelelse om ændringer gives af Salling Bank på et varigt medium til den af indsamler
anviste kontaktperson.
Ophør/Misligholdelse/Opsigelse
Tilslutning til Swipp ophører automatisk ved udgangen af den aftaleperiode, der fremgår af
”Anmodning om registrering til Swipp Erhverv Indsamling”.
Indsamler er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende vilkår, herunder er
indsamler forpligtet til alene at anvende Swipp til lovlige indsamlinger.
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Anvendelse af Swipp til ikke tilladte indsamlinger betragtes som
misligholdelse af aftalen med den virkning, at aftalen kan opsiges uden varsel af Salling Bank.
Det fire cifrede nummer vil herefter ikke kunne anvendes til indsamling.
Salling Bank kan endvidere opsige aftalen om tilslutning uden varsel, hvis indsamler ikke
overholder nærværende vilkår, eller vilkår fastsat i ”Anmodning om registrering til Swipp
Erhverv Indsamling”, eller der er andre tvingende omstændigheder, der umuliggør et fortsat
udbud af Swipp overførsler til indsamlinger, herunder blandt andet foretagelse af lovmæssige
eller andre regulative indgreb.
Tilslutning til at modtage bidrag via Swipp via det valgte fire cifrede nummer, kan endvidere
opsiges af Salling Bank med mindst 2 måneders varsel, såfremt det pga. ændringer i
grundlaget for udbud af Swipp ikke er muligt fortsat at udbyde Swipp med et fire cifret
nummer.
En indsamler, der ikke længere ønsker at anvende Swipp, kan, uanset at aftaleperioden ikke
er udløbet, opsige tilslutningen uden varsel. Den aftalte betaling reguleres efter retningslinjer
aftalt med Salling Bank for sådan førtidig opsigelse.
Vilkårene
De til enhver tid gældende vilkår for Swipp Erhverv Indsamling kan findes på
www.sallingbank.dk
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