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Information om nya villkor
Under 2018 träder nya EU-regler i kraft. I det här brevet har vi sammanfattat vad de betyder för dig
som kund hos First Card.


Den 1 maj 2018 träder en ny reviderad betaltjänstlag i kraft i Sverige med anledning av EU:s
andra så kallade ”betaltjänstdirektiv” (PSD2). Bland annat införs nya begrepp för personliga
behörighetsfunktioner samt bestämmelser för kontoinformationstjänster via s.k
tredjepartsaktörer.
Med anledning av de nya reglerna i betaltjänstlagen har vi gjort ändringar våra allmänna
villkor. De nya villkoren hittar ni på www.firstcard.se/villkorsforandringar. I bilagan finns en
sammanfattning av förändringarna.



Den 25 maj 2018 börjar det nya EU-gemensamma regelverket GDPR
(Dataskyddsförordningen) gälla. Det innebär att individer får bättre kontroll över hur företag
och organisationer hanterar deras personuppgifter. Företrädare och anställda i företag, som
är kunder hos First Card/Nordea, omfattas därmed också av förordningen. På
www.firstcard.se/villkorsforandringar finns mer information om hur First Card/Nordea
behandlar personuppgifter och där finns även en länk till Nordea dataskyddspolicy.
Våra allmänna villkor kommer också att uppdateras med en hänvisning till policyn och en
skyldighet för företagskunder att vidarebefordra policyn till sina anställda och andra
företrädare.

Kontakta oss om ni har några frågor
Kontakta oss på 0771-40 71 70, vardagar 8-17 för frågor eller funderingar rörande dessa nya regler.
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Nya regler vid betalningar (PSD2)
Syftet med PSD2 (EU:s andra betaltjänstdirektiv) är att göra betalningar tryggare och enklare inom
Europa. PSD2 medför att den svenska betaltjänstlagen ändras från och med den 1 maj 2018. Vi har
därför gjort ändringar i de allmänna villkoren.
Det här är de viktigaste ändringarna




En del nya begrepp har införts genom ändringarna av betaltjänstlagen, däribland ”personliga
behörighetsfunktioner” som i våra villkor kallas ”säkerhetslösning”. Ändringen syftar till att
täcka in flera olika sätt att identifiera sig i samband med inloggning i elektroniska tjänster och
genomförande av betalningar, till exempel användning av fingeravtryck och annan biometrisk
information.
Nya bestämmelser kopplade till andra finansiella aktörer, så kallade tredjepartsaktörer, som
med kundens godkännande kan få tillgång till kundens kontoinformation har införts. First Card
ansvarar inte för deras verksamhet. Om First Card bedömer att en annan finansiell aktör ska
vägras tillgång till kundens kontoinformation hos First Card meddelar First Card detta till kund.
Sådant meddelande kommer dock inte lämnas om First Card är förhindrad enligt lag eller om
First Card bedömer att det av säkerhetsskäl är motiverat att inte göra detta.

Övriga ändringar



Villkoren ändras för att underlätta kommunikation med kunden via nuvarande eller framtida
tillgängliga elektroniska tjänster om kunden använder det.
Villkoren uppdateras även med bestämmelser som ger kortutgivaren utökad möjlighet att
säga upp avtalet, till exempel om företrädare för kunden har begått brott eller är föremål för
utredning av terrorism eller penningtvätt.
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Från och med den 1 Maj 2018 hittar ni de nya villkoren på www.firstcard.se/villkorsforandringar. Om ni
inte accepterar de nya villkoren har ni givetvis rätt att säga upp avtalet.

