
Begäran om överlåtelse av licenser och serviceavtal 
Viktig information 
Vid överlåtelse övertar den nya licensinnehavaren samtliga rättigheter, skyldigheter, skulder och tillgodohavanden som 
tidigare licensinnehavare hade med Visma Spcs AB vid ändringstillfället. Eventuellt obetalt serviceavtal kommer automatiskt 
att debiteras ny licensinnehavare.  
En överlåtelse innebär att den tidigare innehavarens rätt och möjligheter att använda de överlåtna produkterna/tjänsterna 
upphör. Den överlåtande parten måste gå igenom checklistan som finns på https://vismaspcs.se/support/checklista-
overlatelse och utföra de åtgärder som där anges för respektive produkt/tjänst innan blanketten skickas till Visma Spcs. 
Överlåtelsen är att betrakta som godkänd först då Visma Spcs har bekräftat genomförandet via e-post till båda parter. 
Alla fält på blanketten måste fyllas i. Glöm inte att underteckna den!  

Observera följande regler för föreningar  
Om det inte finns en särskilt registrerad firmatecknare för föreningen kan kassören eller någon från föreningens styrelse 
underteckna blanketten. I dessa fall ska även protokoll från föreningens senaste årsmöte bifogas, samt föreningens stadgar. 
I dessa handlingar ska framgå att personen har styrelse/kassörsuppdrag samt rätt att på egen hand agera i den här typen av 
ärenden å föreningens vägar.  

Licenserna ska överlåtas från: 
Kundnummer Organisationsnummer Namn på företaget/organisationen 

Namn på företaget/organisationen               E-post för pdf-faktura

Licenserna ska överlåtas till: 
Organisationsnummer 

Adress Postnummer  Ort 

Kontaktperson Tfn kontaktperson  E-post kontaktperson

Licenser och serviceavtal för följande produkter/tjänster ska överlåtas: 

Överlåtare 1 Överlåtare 2 Övertagare 

………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………….. 
Ort och datum Ort och datum Ort och datum 

……………………………………………………. ………………………………………… ………………………………………..... 
Underskrift av firmatecknare Underskrift av firmatecknare Underskrift 

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. 
Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

Obs! Kom ihåg att bifoga legitimationskopior. 

Blanketten i original, tillsammans med överlåtande firmatecknarnas legitimationskopior samt eventuella 
bilagor skickas till: Visma Spcs AB  
Avtal & Kundrelationer 
351 94 VÄXJÖ 

Vi genomför de ändringar som begärts först när alla uppgifter som behövs har kommit in och vi har haft möjlighet att 
kontrollera dem.

Jag godkänner övertagandet enligt villkoren ovan.

https://vismaspcs.se/support/checklista-overlatelse
https://vismaspcs.se/support/checklista-overlatelse
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