Collector Bank AB
ALLMÄNNA VILLKOR
1. RÄNTA
Ränta skall beräknas efter den räntesats och enligt de grunder, som
Collector Bank AB (”Banken”) vid varje tid tillämpar för kredit av
detta slag. Den räntesats, som gäller då krediten lämnas, är angiven
i skuldebrevet.

2. DRÖJSMÅLSRÄNTA
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, skall
kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna
beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit
fortsätter den vanliga räntan att löpa.
Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande
räntesatsen jämte ett tillägg av fem procentenheter.
Jämte dröjsmålsräntan utgår en särskild förseningsavgift med det
belopp som Banken vid varje tid allmänt tillämpar, för närvarande 100:- samt påminnelseavgift 50:-.

3. AVGIFTER OCH KOSTNADER
För krediten skall utgå avgifter enligt de grunder som Banken vid
varje tid allmänt tillämpar. Upplysningar om gällande avgifter
lämnas av Banken.
Kredittagaren skall ersätta bolagets kostnader och arbete för att
anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att
bevaka och driva in bolagets fordran hos kredittagaren eller annan
betalningsskyldighet. Ersättningen skall således utgå också för
bolagets skriftliga betalningspåminnelser.

4. DELBETALNING
Har flera olika belopp förfallit till betalning och betalar kredittagaren
endast en del av Bankens förfallna fordran, äger Banken besluta hur
betalningen skall avräknas.

5. EVENTUELL FÖRLÄNGNING AV KREDITTIDEN
Om Banken medger att kredittiden förläng, senareläggs
förfallodagen med det antal månader som anges i skuldebrevet,
såvida Banken inte bestämmer annan tid.

6. BOLAGETS RÄTT ATT SÄGA UPP KREDITEN
Kreditgivaren får säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som
Banken bestämmer, om någon av följande omständigheter
föreligger:
• kredittagaren har inte fullgjort sina förpliktelser enligt
skuldebrevet eller i övrigt mot Banken,
• säkerheten för krediten eller för annan förpliktelse som
kredittagaren har mot bolagen är inte längre betryggande,
• det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer
att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Banken.

7. RÄTT FÖR BORGENSMAN OCH PANTSÄTTARE ATT
HINDRA FÖRLÄNGNING AV KREDITTIDEN
Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och
pantsättare får inte återkalla sin pantsättning.
Borgensman och pantsättare får emellertid var för sig, senast sex
veckor före kreditens förfallodag skriftligen begära att Banken inte

förlänger krediten. En sådan begäran kan medföra att borgensman
blir tvungen att betala på grund av sin borgen respektive att Banken
tar pant i anspråk.
Om Banken inom tid, som anges i föregående stycke, har mottagit
begäran om att Banken inte skall förlänga krediten, upphör
borgensåtagande respektive pantsättning, som gjorts av den som
begär att krediten inte skall förlängas. Detta sker dock inte, om
Banken på grund av kredittagarens försummelse inom sex månader
från förlängningen vidtagit rättsliga åtgärder mot den som motsatt
sig förlängning.

8. GENERELL PANTRÄTT

Pant, som kredittagaren har pantsatt i detta skuldebrev skall utgöra
säkerhet även för övriga förpliktelser mot Banken som kredittagaren
har eller kommer att få i sin egenskap av kredittagare,
uppdragsgivare, kontohavare, borgensman eller eljest som kund hos
Banken. Förpliktelserna skall ha uppkommit innan skuldebrevet
infriats. Kreditgivaren bestämmer i vilken ordning förpliktelserna
skall betalas ur panten.
Panten skall emellertid inte på grund av pantsättningen utgöra
säkerhet för kredittagarens förpliktelser på grund av växlar, som har
diskonterats eller kan komma att diskonteras hos Banken av annan
än kredittagaren, såvida växlarna inte avser omsättning av eller
eljest har trätt i stället för växlar vilka ursprungligen har diskonterats
av kredittagaren. Panten skall inte heller på grund av pantsättningen
utgöra säkerhet för andra fordringar på kredittagaren som Banken
har förvärvat eller kan komma att förvärva från annan än denne.

9. ORDNINGSFÖLJD MELLAN SÄKERHETER
Om kredittagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt skuldebrevet
får Banken bestämma i vilken ordningsföljd säkerheter (pant,
borgen m m) skall tas i anspråk.

10. AVKASTNING AV PANT M M
Avkastning och alla andra rättigheter som grundas på panten
omfattas också av pantsättningen och utgör pant. Sålunda omfattar
t ex pantsättning av aktier rätt att delta i fondemission, nyemission
eller annan emission vartill aktien ger rätt. Som framgår av punkt 12
är Banken emellertid inte skyldig att tillse att sådana rättigheter
tillvaratas. Om det ändå sker, är Banken redovisningsskyldig mot
pantsättaren.

11. BOLAGETS PANTVÅRD
Kreditgivaren är skyldig att förvara panten väl.
Kreditgivaren skall i förekommande fall avbryta preskription samt
verkställa bevakning vid kallelse på okända borgenärer och i
konkurs, om pantsättaren begär det efter konkursutbrottet. Då
kungörelse utfärdats om dödande av pantsatt handling skall Banken
anmäla att den innehar handlingen. Kreditgivaren är dock inte
skyldig att vidta någon av dessa åtgärder beträffande fordringsbevis
som utgörs av kuponger eller som är avsedda för den allmänna
rörelsen, t ex obligationer, eller för vilka svensk rätt inte gäller.
Kreditgivaren är inte skyldig att vidmakthålla det personliga
betalningsansvaret för intecknat skuldebrev.
Kreditgivarens pantvård omfattar inte mer än vad som angetts.
Kreditgivaren är alltså t ex inte skyldig att i fråga om värdepapper
lyfta utdelning och ränta eller bevaka pantsättares rätt i samband
med emissioner, aktieutbyte, konverteringar, utskiftningar o dyl.

12. HUR PANT TAS I ANSPRÅK
Kreditgivaren skall förfara med omsorg och om möjligt underrätta
pantsättaren i god tid innan Banken tar panten i anspråk.
Om Banken önskar ta i anspråk pantsatt börsnoterat fondpapper
eller annat sådant fondpapper som finns upptaget på Svenska
Bankföreningens vid realisationstillfället gällande
belåningsförteckning, skall det göras genom försäljning på den
marknad där omsättning av sådant fondpapper vanligen sker.
Består panten av skuldebrev, för vilket pantsättaren svarar
personligen eller med viss egendom, är skuldebrevet gentemot
pantsättaren förfallet till betalning vid anfordran, oavsett
skuldebrevets föreskrifter om förfallotid.
Annan pant får Banken ta i anspråk på det sätt som Banken finner
lämpligast.

13. RÄTT FÖR KREDITGIVAREN ATT TECKNA PANTSÄTTARES
NAMN

17. INFORMATION OM BOKSLUT M M
Kredittagaren förbinder sig att snarast efter verkställt bokslut
tillställa Banken årsredovisning jämte revisionsberättelse samt
delårsbokslut. Kredittagaren skall därjämte lämna de uppgifter om
sin rörelse, som Banken begär med anledning av krediten.

18. FÖRSÄKRING
Egendom som utgör säkerhet för bolagets fordran skall vara
erforderligt försäkrad hos försäkringsgivare som Banken godkänner.
Om kredittagaren inte företer bevis om att försäkring gäller enligt
ovan, får Banken låta försäkra egendomen på dennes bekostnad.

19. MEDDELANDEN

Kredittagaren, borgensman och pantsättare skall underrätta Banken
om adressändring.

Pantsättaren ger genom pantsättningen Banken eller den Banken
utser rätt att teckna pantsättarens namn då detta är nödvändigt för
att tillvarata bolagets panträtt. Detta bemyndigande får inte
återkallas så länge pantsättningen gäller.

Rekommenderat brev om krediten, som Banken sänder till någon av
ovannämnda personer, skall anses ha nått adressaten senast på
sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress
som är angiven i skuldebrevet eller som eljest är känd för Banken.

14. UTLÄMNANDE AV PANT

Meddelande som sänts med telex eller telefax skall anses ha nått
adressaten omedelbart.

Kreditgivaren får lämna ut pant utan skyldighet att beakta den rätt
till panten som kan tillkomma borgensman vilken betalt till annan än
Banken på grund av sin borgen.

15. BETALNING FRÅN BORGENSMAN
Betalar borgensman till Banken på grund av sin borgen, skall han
särskilt meddela Banken att han betalat såsom borgensman och
begära att detta noteras hos Banken.

16. BORGENSMANS RÄTT TILL PANT
Kreditgivaren får - utan att borgensmannens ansvar enligt detta
skuldebrev minskas - medge ändring av eller efterge pant respektive
helt eller delvis friställa borgensman som inte är borgensman enligt
detta skuldebrev. Borgensman har inte i förhållande till Banken på
grund av denna borgen någon rätt till annan säkerhet, exempelvis
pant eller borgen som har ställts eller kan komma att ställas för
kredittagarens förpliktelser.

Om meddelande sänts med telegram skall det anses ha nått
adressaten senast 24 timmar efter inlämnandet.
Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av
preskription.

20. BEGRÄNSNING AV KREDITGIVARENS ANSVAR
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror av lagbud,
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout
eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål
för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Kreditgivaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som
uppkommer, om Banken varit normalt aktsam. Kredit-givaren
ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

21. TVIST
Samtliga tvister i anledning av detta skuldebrev, jämte härur
hänförliga rättsförhållanden, skall avgöras enligt svensk rätt och av
allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

