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Collector Bank - Collector Bank AB. 
Betalkoll-tjänsten – Den applikation på mobil plattform genom vilken Kontohavaren använder Kreditkonto 
och övriga vid var tid erbjudna funktioner och tjänster. 
Kontobalans – Kontohavarens skuld på Kreditkontot, inklusive av Collector Bank betalda fakturor, ränta, 
avgifter samt eventuella andra belopp att betala. 
Kapitalskuld – Den skuld som utgörs av  Kontohavarens registrerade- och av Collector Bank betalda fakturor. 
Kontohavaren - Den fysiska person som beviljats Kreditkonto hos Collector Bank. 
Fakturautställare – Det bolag som ställt ut den faktura vilken Kontohavaren registrerat i Betalkoll-tjänsten 
för Collector Bank att betala. 
Samlingsfaktura – Den månatliga faktura som Collector Bank utställer till kontohavaren, vilken inkluderar de 
fakturor Kontohavaren registrerat och som Collector Bank godkänt för betalning, jämte ränta, avgifter samt 
eventuella andra belopp att betala. 
Kreditkontoavtal – Avtal mellan Collector Bank och Kontohavaren om Kreditkonto som ger Kontohavaren 
kredit upp till maximalt 50 000 kr för betalning av fakturor genom användande av Betalkoll-tjänsten. 
Kreditkonto – Konto som balanserar summan av de betalningar, räntor, avgifter, kostnader, 
öresutjämningar, valutajusteringar etc. som belastat kontot med stöd av Kreditkontoavtalet. 
Kreditlimit – Det högsta belopp som Collector Bank beviljar Kontohavaren att vid var tid ha utestående såsom 
Kontobalans, maximalt 50 000 kronor.  
Partners – Med Collector Bank samarbetande säljföretag, banker, växlingskontor etc.   

1 Kreditkontoavtal 
1.1 Ansökan om Kreditkontoavtal sker genom användande av Betalkoll-tjänsten. Genom att skapa ett 

konto i Betalkoll-tjänsten godkänner Kontohavaren villkoren för detta Kreditkontoavtal samt åtar sig 
att, för det fall denne godkänns såsom Kontohavare, följa dessa. Kontohavaren bekräftar även att 
denne tagit del av dessa allmänna villkor samt förstått innehållet i desamma. Om Collector Bank, efter 
genomförd kreditprövning, vid vilken kreditupplysning inhämtas, godkänner Kontohavaren såsom 
kreditvärdig, beviljas Kontohavaren ett Kreditkonto.  

1.2 Kreditkontoavtalet ingås och blir bindande mellan parterna när meddelande om godkännande 
tillsänts Kontohavaren efter att Kontohavaren signerat ansökan med den elektroniska 
identifieringsfunktion eller funktion för e-signatur som Collector Bank vid var tid anvisar. I samband 
med ansökan genomförs en kreditprövning av Kontohavaren. Om ansökan om Kreditkonto efter 
kreditprövningen blir beviljad av Collector Bank lämnas Kontohavaren meddelande härom via 
Betalkoll-tjänsten samt information om vilken Kreditlimit Kontohavaren erhållit. 

1.3 Kreditkontot kan användas för betalning av fakturor som Collector Bank godkänt i enlighet med 
punkten 6.1. Kreditkontoavtalet ger Kredittagaren möjlighet att nyttja en kontokredit upp till ett 
belopp om maximalt 50 000 kronor. Collector Bank förbehåller sig dock rätten att efter 
kreditprövning åsätta Kontohavaren en lägre Kreditlimit för Kreditkontot. Collector Bank godkänner 
ej registrerade fakturor som medför att Kreditlimiten överskrids.   

2 Användning av Kreditkontot 
2.1 Kreditkontot är personligt och får endast användas av Kontohavaren.  
2.2 Kontohavaren ansvarar ensam för de transaktioner som företas under Kreditkontoavtalet.  

3 Identifiering 
3.1 Collector Bank har rätt att begära att Kontohavaren använder den elektroniska identifieringsfunktion 

eller funktion för e-signatur Collector Bank vid var tid anvisar. Kontohavaren förbinder sig att inte låta 
annan ta del av Kontohavarens inloggningsuppgifter till Betalkoll-tjänsten eller använda Betalkoll-
tjänsten med Kontohavarens inloggningsuppgifter.  

4 Giltighetstid för Kreditkontoavtalet 
4.1 Kreditkontoavtalet gäller tills vidare. 

5 Obehörig användning av Betalkoll-tjänsten  
5.1 Förlust av telefon eller annan mobil plattform på vilken Betalkoll-tjänsten är installerad ska 

omedelbart efter upptäckt anmälas till Collector Bank, tfn 010- 161 01 02. 

6 Användning av Kreditkontot 
6.1 Kreditkontot kan endast användas för betalning av fakturor vilka Collector Bank godkänt. Collector 

Bank har rätt att efter eget gottfinnande vägra betalning av fakturor med Kreditkontot. Collector Bank 
ska meddela Kontohavaren om sådan vägrad betalning så snart som möjligt. Exempel på fakturor som 
Collector Bank förbehåller sig rätten att inte bevilja betalning för är, inkassokrav, handskrivna 
fakturor, fakturor med annat betalningssätt än Plusgiro eller Bankgiro, fakturor från fakturautställare 
som inte är ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag hemmahörande i Sverige samt 
fakturor som saknar fakturautställarens organisationsnummer. Denna uppräkning är inte 
uttömmande utan endast exemplifierande. 

6.2 Fakturor som registreras för betalning senare än tre bankdagar före förfallodagen kommer inte att 
med säkerhet kunna betalas på förfallodagen  

7 Reklamation av varor och tjänster betalda med Kreditkontot 
7.1 Respektive Fakturautställare ansvarar för fel i vara eller tjänst enligt gällande lagstiftning. 

Reklamation ska därför riktas mot Fakturautställaren. 

8 Kontroller 
8.1 Kontohavaren godkänner att Collector Bank inhämtar sedvanlig kreditupplysning.  

9 Ränta 
9.1 Kontohavaren skall betala kreditränta efter den årliga räntesats som anges i Prislistan under punkten 

22. Räntan debiteras månadsvis och beräknas på Kapitalskulden dag för dag från och med den sista i 
månaden som följer efter den månad då krediten togs. Ränta debiteras inte för det fall ett belopp 
motsvarande hela Kontobalansen kommit Collector Bank tillhanda senast den sista dagen i månaden 
efter det att krediten togs. Ränta utgår inte på Kontohavares eventuella tillgodohavanden. 

9.2 I den mån det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Collector Bank 
eller andra kostnadsförändringar som Collector Bank inte skäligen kunde förutse när krediten 
lämnades får Collector Bank med omedelbar verkan ändra krediträntan. Collector Bank är skyldig att 
tillämpa ovanstående villkor även till Kontohavarens förmån. Collector Bank lämnar meddelande om 
ändrad räntesats för krediten antingen genom ett särskilt meddelande i huvudsak via Betalkoll-
tjänsten till Kontohavaren eller genom annonsering på www.collector.se/betalkoll. I sistnämnda fall 
lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering sändes till Kontohavaren. 

9.3 Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit d.v.s. på Kontobalansen. Ränta på skulden inkluderar samtliga 
på Kreditkontot bokförda debiteringar uppkomna genom användning av Kreditkontot och påförd 
ränta och avgifter.

  

10 Avgifter och kostnader 
10.1 Utöver ränta är Kontohavaren skyldig att betala särskild avgift till Collector Bank som ersättning för 

de kostnader Collector Bank har för krediten som sådan. De särskilda avgifterna finns angivna i 
prislistan under punkten 22. Avgifterna debiteras Kreditkontot när den åtgärd kostnaden avser har 
blivit utförd.  

10.2 Kontohavaren är även skyldig att betala andra avgifter till Collector Bank än sådana som orsakats av 
Collector Banks kostnader för krediten som sådan. Sådana kostnader utgår med belopp som framgår 
av Prislistan under punkten 22. Kostnader och avgifter enligt detta stycke belastar Kreditkontot den 
månad dessa uppstår.  

11 Ändring avgifter och villkor  
11.1 Collector Bank får besluta om ändring av kontovillkor om Collector Bank lämnar meddelande om 

ändringen antingen genom ett särskilt meddelande i huvudsak via Betalkoll-tjänsten till 
Kontohavaren eller genom annonsering på www.collector.se. Ändringen träder i kraft omedelbart 
efter det att skriftligt meddelande om ändringen tillsänts Kontohavaren eller ändringen meddelats 
på www.collector.se. 

11.2 Om Kontohavaren inte accepterar ändringen, får Kontohavaren säga upp Kreditkontoavtalet genast. 
Om Kreditkontot inte sägs upp eller används anses Kontohavaren ha godkänt ändringarna i och med 
användandet. 

12 Fakturering och betalning 
12.1 Om skuld föreligger på Kreditkontot, utställer Collector Bank månatligen en Samlingsfaktura 

utvisande aktuell Kontobalans. Kontohavaren kan välja att betala hela beloppet eller delbetala. Om 
kontohavaren betalar hela Samlingsfakturan innan dess förfallodag utgår ingen ränta eller avgifter. 
Det belopp Kontohavaren lägst skall betala framgår av Samlingsfakturan och motsvarar en 
tretiosjättedel (1/36) av kapitalskulden som vid var tid belastar kreditkontot jämte ränta och avgifter 
för månaden enligt prislista under punkten 22, dock minst 100 kr per månad. Betalning skall erläggas 
till Collector Bank eller till den Collector Bank anvisar som betalningsmottagare, till det bankgirokonto 
som anges på Samlingsfakturan och skall vara angiven betalningsmottagare tillhanda senast den sista 
i aviseringsmånaden. Kontobalansen minskar endast om betalning skett i enlighet med Collector 
Banks anvisningar. Överenskommelse om betalning som Kontohavaren träffat med en 
Fakturautställare eller annan, påverkar inte Kontobalansen. Collector Bank har rätt att bestämma att 
erlagd betalning ska avräknas mot ränta, avgifter, kostnader och kapital, i den ordning de nu anges. 

12.2 Kontohavaren har rätt att utan särskild avgift helt eller delvis betala utnyttjad kredit i förtid. 
Kontohavaren har rätt att få ut en sammanställning av skulden som visar när kapital, ränta och 
avgifter skall betalas. 

13 Betalningsförsummelse och Övertrassering 
13.1 Om betalning ej sker i tid utgår dröjsmålsränta och förseningsavgift i enlighet med Prislistan. 

Dröjsmålsränta påförs den vid var tid utestående Kontobalansen från förfallodatum tills full betalning 
sker. Om grund därför föreligger kommer även påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till 
kronofogdemyndigheter och domstolar att påföras i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. 

14 Avtalstid och Uppsägning  
14.1 Kreditkontoavtalet gäller från den tidpunkt som anges i punkten 1 och tills det sägs upp av någon av 

parterna.  
14.2 Uppsägning av Kreditkontoavtalet ska ske skriftligen. Kontohavaren får säga upp Kreditkontoavtalet 

med omedelbar verkan. Collector Bank får säga upp Kreditkontoavtalet med en uppsägningstid om 
minst två månader. Efter upphörandet gäller villkoren för Kreditkontoavtalet i tillämpliga delar så 
länge skuld kvarstår på Kreditkontot.  

14.3 Har Kontohavaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt detta Kreditkontoavtal eller annan förpliktelse 
mot Collector Bank, eller missbrukat Kreditkontot eller gjort sig skyldig till annat väsentligt avtalsbrott 
har Collector Bank rätt att med omedelbar verkan säga upp Kreditkontoavtalet. Om Kontohavaren 
avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare enligt 11 kap 7 § Föräldrabalken förordnas, upphör 
Kontoavtalet automatiskt och rätten att använda Betalkoll-tjänsten omedelbart. Om Kontohavaren 
avlider överförs samtliga kvarstående förpliktelser till dödsboet. 

14.4 Upphör Kreditkontoavtalet får Kreditkontot inte användas. 

15 Spärr av utnyttjande 
15.1 Collector Bank äger rätt att med omedelbar verkan spärra användningen av Betalkoll-tjänsten om 

någon av följande omständigheter föreligger: 
15.1.1 Kontohavare har inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta Kreditkontoavtal eller i övrigt mot Collector Bank. 
15.1.2 Det finns skälig anledning att anta att Kontohavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot 

Collector Bank. 
15.1.3 Kreditkontoavtalet har upphört att gälla. 
15.1.4 Kontohavaren gör anmälan om förlust av telefon eller annan mobil plattform på vilken Betalkoll-tjänsten är 

installerad, eller obehörig användning av Betalkoll-tjänsten. 

16 Uppsägning av kredit till betalning i förtid 
16.1 Collector Bank får säga upp Kreditkontot till betalning i förtid vid tidpunkt som Collector Bank 

bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: 
16.1.1 Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av 

Kontobalansen. 
16.1.2 Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av 

Kontobalansen och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter. 
16.1.3 Kontohavaren på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalningen. 
16.1.4 Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att 

betala sin Kontobalans. 

16.2 Vill Collector Bank få betalt i förtid enligt punkten 16.1 gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor 
räknat från den tidpunkt då Collector Bank antingen sänder ett meddelande om uppsägningen i 
rekommenderat brev till Kontohavaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kontohavaren 
tillhanda. 

16.3 Har Collector Bank krävt betalning enligt punkten 16.1, är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala 
i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och 
dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit. Detsamma gäller om Kontohavaren vid uppsägning 
enligt punkten 16.2, genast efter uppsägningen eller inom uppsägningstiden ställer godtagbar 
säkerhet för Kontobalansen. 

16.4 Om Kontohavaren tidigare, med stöd av bestämmelserna i föregående stycke, befriats från 
skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.
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17 Ansvar och befrielsegrunder 
17.1 Collector Bank är inte ansvarig för skada som orsakats Kontohavaren och som beror av lagbud, 

myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott, eller annan omständighet utanför 
Collector Banks kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 
Collector Bank självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  

17.2 Collector Banks ansvar för skada under Kreditkontoavtalet är, såvida Collector Bank inte agerat grovt 
vårdslöst, begränsad till direkta skador som uppkommit genom Collector Banks vårdslöshet. Collector 
Bank ansvarar för indirekta skador endast om och i den omfattning som föreskrivs i tvingande 
lagstiftning.  

17.3 Collector Bank ersätter inte eventuell dröjsmålsränta, avgifter eller andra kostnader som 
Kontohavare debiteras av Fakturautställare till följd av att en betalning av en faktura som registrerats 
för betalning i Betalkoll-tjänsten kommer Fakturautställaren tillhanda efter fakturans förfallodag.   

18 Ångerrätt 
18.1 Kontohavaren har ångerrätt i 14 dagar efter Kreditkontoavtalets ingående (ångerfrist). Meddelande 

om utnyttjande av ångerrätten ska lämnas till Collector Bank inom ovan angiven ångerfrist. Utövar 
Kontohavaren sin ångerrätt upphör rätten att använda Kreditkontot omedelbart och 
Kreditkontoavtalet upphör. Om Kontohavaren vill ångra kreditkontoavtalet skall denne snarast, dock 
senast inom 30 dagar efter att denne meddelat Collector Bank detta, återbetala hela kapitalbeloppet 
samt den avtalade krediträntan från den tid kreditränta börjat löpa till dess krediten återbetalas till 
fullo till Collector Bank. Om Kontohavaren inte återbetalar kapitalbeloppet senast nämnda datum, 
kommer Kontohavaren att debiteras dröjsmålsränta enligt Prislistan i punkten 22 för tiden därefter 
till dess full återbetalning sker. Meddelande om att Kontohavaren ångrar Kreditkontoavtalet skall 
skickas till betalkoll@collectorbank.se eller per telefon 010 161 01 02. Om Kontohavaren ångrar fler 
än ett Kreditkontoavtal inom tre månader spärras denne automatiskt för nya krediter i sex månader. 
Detta är ett led i Collector Banks arbete mot penningtvätt. 

18.2 Collector Bank ska senast inom 30 dagar från den dag då Collector Bank tog emot Kontohavarens 
meddelande om att Kreditkontoavtalet frånträds betala tillbaka de avgifter som Kontohavaren har 
betalt med anledning av krediten. För det fall Collector Bank med anledning av Kreditkontoavtalet 
har betalt avgift till det allmänna som inte återbetalas, är Kontohavaren dock skyldig att stå 
kostnaden för sådan avgift varför sådan avgift inte återbetalas till Kontohavaren.  

19 Meddelanden 
19.1 Meddelanden till Kontohavaren kommer i huvudsak lämnas till Kontohavaren via Betalkoll-tjänsten. 

Det är Kontohavarens ansvar att använda Betalkoll-tjänsten för att ta del av meddelanden. Collector 
Bank tar inget ansvar för att meddelande inte når Kontohavaren. 

19.2 Kontohavaren ansvarar för att omgående meddela Collector Bank om ändrat namn, adress, e-post, 
telefon eller andra uppgifter som är av vikt för kommunikation under Kreditkontoavtalet. Har 
Collector Bank skickat meddelande till Kontohavarens senast uppgivna adress, ska meddelandet 
anses ha kommit Kontohavaren tillhanda senast på sjunde dagen efter avsändandet. Detta gäller inte 
om meddelandet skickats i preskriptionsbrytande syfte. Meddelande som sänts via Betalkoll-tjänsten 
eller med e-post ska anses ha nått Kontohavaren omedelbart. För det fall manuell ändring av 
adressuppgifter måste göras, debiteras en avgift om 50 kr. Meddelanden som inte kan lämnas i 
Betalkoll-tjänsten ska sändas i brev till Collector Bank på adress: Collector Bank AB, Box 11922, 404 
39 Göteborg. 

20 Tillämplig lag, klagomål, tillsynsmyndighet m.m. 
20.1 För Kreditkontoavtalet gäller svensk lag. Eventuella klagomål kan lämnas till klagomålsansvarig på 

Collector Bank, tfn 010- 161 00 00. Beslut i klagomålsärende fattas av klagomålsansvarig eller i mer 
omfattande ärenden av en särskild beslutsgrupp. Kontohavare som inte är nöjd med Collector Banks 
beslut kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tfn 08-508 860 
00 eller till Konsumenternas Bank- & Finansbyrå, Box 24223, 104 51 Stockholm, tfn 08-24 30 85 eller 
till allmän domstol. Collector Bank står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 
Stockholm. 

21 Övrigt 
21.1 Alla fordringar till följd av Kontohavarens användning av Kreditkontot ägs av Collector Bank. Collector 

Bank får utan Kontohavarens medgivande överlåta eller pantsätta Kreditkontoavtalet, med samtliga 
däri gällande rättigheter och skyldigheter, och/eller fordran till annan. Kontohavaren får inte överlåta 
någon del av Kreditkontoavtalet eller krediten till annan utan Collector Banks skriftliga medgivande. 

22 Prislista 
Räntor 
Ordinarie kreditränta 13,95 %  
Dröjsmålsränta  24 %  dock lägst 50 kr 
 
Avgifter under Kreditkonto 
Aviseringsavgift  35 kr/avi 
 
Kostnader vid dröjsmål 
Förseningsavgift  60 kronor 

23 Collector Banks behandling av personuppgifter 
23.1 Collector Bank är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kontohavare lämnar i samband 

med användande av Betalkoll-tjänsten. Kontohavaren samtycker till Collector Banks behandling av 
personuppgifter i enlighet med vad som följer av ”Villkor för behandling av personuppgifter”. 

24 Penningtvätt 
24.1 Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

(”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda 
bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga 
offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, 
parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot 
av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande 
ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar och kända medarbetare, (”PEP)”. Genom 
ingående av Kreditkontoavtal bekräftar Du att Du inte har status av PEP. Du bekräftar även att Du 
inte förekommer på några sanktionslistor. 
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