INDBETALINGSLØSNING
MED MANGE MULIGHEDER
Nokas har udviklet en indbetalingsløsning, til brug for erhvervsdrivende.
Indbetalingsløsningen har til formål at give større fleksibilitet, spare tid samt forenkle
processen i forbindelse med indbetaling af forretningens omsætning og du får dermed to
indbetalings-muligheder i én. Læs nedenfor hvordan Nokas’ indbetalingsløsning kan gøre din
hverdag lettere.
ATM-indbetaling

Døgnboksindbetaling

Du kan nemt og hurtigt indbetale dagens
omsætning i en af alle vores mange
ATM´er, kaldet KONTANTEN. Automaten
kan f.eks. være tilknyttet lige præcis den
by, som du har lokaler i. Dette betyder, at
du altid har en indbetalingsmulighed lige
ved hånden.

Når du foretager en indbetaling i en af
vores døgnbokse fordelt over hele landet,
får du en enkel og overskuelig indbetaling.
Via vores portal får du overblik over alle
dine indbetalinger, så du altid kan følge
med.

Du finder KONTANTEN-automater og døgnbokse i mange byer landet over. Få det fulde
overblik over vores automaters placering på hjemmesiden www.nokas.dk
Med en indbetalingsløsning fra Nokas er mulighederne mange, og fælles for dem alle er, enkel
indbetaling, umiddelbar kreditering på virksomhedens bankkonto og kundesupport, som er
klar til at hjælpe dig, uanset hvilken situation du befinder dig i.
Er du erhvervskunde i et pengeinstitut, der har tilsluttet sig KONTANTEN, kan du benytte
begge indbetalingsmuligheder, mens kunder i øvrige pengeinstitutter, har mulighed for at
gøre brug af alle vores døgnbokse. Benyttelse af mønttællere, der er placeret i et
pengeinstitut, er som udgangspunkt forbeholdt kunder med konto i pengeinstituttet.

Se på www.nokas.dk om dit pengeinstitut har tilsluttet sig KONTANTEN.

Prisstruktur for en erhvervsindbetalingsaftale
Du får mulighed for at benytte vores to indbetalingsmuligheder ved at indgå en
erhvervsindbetalingsaftale med Nokas og vi har gjort det let og overskueligt at finde den
løsning, der passer bedst til din forretnings behov. Du kan vælge mellem en fast aftale, hvor
antallet af indbetalinger er ubegrænsede eller en aftale, hvor du får mulighed for at benytte
vores maskiner fem gange på et år til en meget lav omkostning.
Prisstruktur for aftalerne ser du nedenfor. Øvrige priser kan du finde på:
www.nokas.dk/produkter/indbetalingsservice
Indbetalingsaftale med ubegrænset antal af indbetalinger/ Fuldt abonnement
Indbetaling, per styk

DKK

20,00

Tillæg ved valuta, per pose

DKK

20,00

Tillæg ved indhold >30.000 DKK, per +30.000

DKK

20,00

Årligt gebyr, forudbetalt

DKK

975,00

Alle priser er ekskl. moms

Indbetalingsaftale med begrænset antal af
indbetalinger/Ad hoc abonnement
Indbetaling, per styk1

DKK

0,00

Tillæg ved valuta, per pose1

DKK

0,00

Tillæg ved indhold >30.000 DKK, per +30.0001

DKK

0,00

Årligt gebyr, forudbetalt1

DKK

300,00

Alle priser er ekskl. moms
Maks 5 indbetalinger per år på indbetalingsaftalen med begrænset antal indbetalinger.

1

Inden du begynder din registrering som Indbetalingskunde i Nokas må følgende være på plads:
•

Virksomheden skal have et CVR nummer
o Som led i vores kundekendskabsprocedure, benytter vi opslag i virk.dk via CVR nummer.
Det gør vi dels for at verificere oplysninger og dels for at få et bedre indblik i
virksomhedens struktur og ejerforhold.”

•

Aftalen skal signeres med NemID tilknyttet CVR nummer også kaldet Medarbejder NemID.
Det er ikke muligt at benytte et privat NemID til signering.
o For at sikre, at den der signerer aftalen har lov til at gøre det på virksomhedens vegne,
er det et krav i Nokas politik og systemer, at det NemID der benyttes er tilknyttet
virksomhedens CVR nummer
o Du kan bestille et Medarbejder NemID hos Nets.

•

1 CVR nummer pr. aftale.
o Du har mulighed for at tilknytte flere lokationer pr. aftale, så er din virksomhed en kæde
af flere lokationer under samme CVR-nummer, kan du tilknytte disse på aftalen.

•

Mobiltelefon og 2-faktor log-on
o Vores kundeportal, der skal benyttes i Indbetalingsløsningen, benytter 2-faktor log-on.
Det er derfor nødvendigt at alle lokationer der er tilknyttet aftalen, har en mobiltelefon
til rådighed.
o Der sendes One Time Code til det tilknyttede mobil-nummer ved hvert log-on.

Nokas står klar til at hjælpe dig med at vælge den optimale løsning for dig og din forretning.
Læs mere om indbetalingsløsningen her: www.nokas.dk/produkter/indbetalingsservice
Hvis du har spørgsmål til Nokas: Tlf.: 70 15 76 00 Mail: kundeservice@nokas.com
Hjemmeside: www.nokas.dk

Anmod om at blive kunde

