
Informasjon om oppdaterte vilkår for Byggmax-konto 

Fra og med 1. oktober 2018 gjelder nye vilkår for Byggmax-kontoen. Når du søker om Byggmax-

konto, godkjenner du både de nåværende vilkårene og de nye. De nye vilkårene vil tre i kraft i 

forbindelse med at den nye Byggmax-kontoen lanseres i oktober. 

 

Du finner både gamle og nye vilkår nedenfor.  

 

Vennlig hilsen, 

Byggmax & Collector Bank 



    

 

 

1. KREDITT 

Velger du å søke om å få betale kontantprisen for de varer og tjenester («produkter») du har kjøpt fra 

salgsforetaket via faktura (se punkt 4 – forutsatt at fakturakjøp tilbys via salgsforetaket du handler hos), 

får du også mulighet til å, mot avtalt kredittrente og gebyrer, delbetale fakturaen via kredittkonto (se 

punkt 5). Velger du å søke om å få betale kontantprisen for de varer og tjenester («produkter») du har 

kjøpt fra salgsforetaket og du på kjøpstidspunktet inngår avtale om fast delbetaling (forutsatt at dette 

tilbys via salgsforetaket du handler hos), får du også mulighet til å, mot avtalt gebyrer og i visse fall 

kredittrente, betale fakturaen via fast delbetaling (se punkt 6).  

Du må være minst 18 år for å bestille produkter og betale mot faktura eller via delbetaling. De 

delbetalingsalternativer som tilbys i henhold til disse alminnelige vilkårene, dvs. kredittkonto og fast 

delbetaling, forutsetter at det inngås en skriftlig kredittavtale med Collector Bank. Dette kan gjøres ved 

både elektronisk og fysisk signatur. Når du har inngått kredittavtale med Collector Bank kan du betale 

mot faktura eller via delbetaling hos alle de salgsforetakene som er tilknyttet Collector Bank og hvor 

disse alminnelige vilkårene gjelder.  

Hvis flere søker og får kreditt, er de solidarisk ansvarlige for samme gjeld, Collector Bank kan kreve hver 

og en av dem for hele gjelden og for alle forpliktelser i henhold til disse vilkårene, og disse generelle 

vilkårene er bindende for alle kreditorer. 

2. KREDITTGIVER OG BETALINGSMOTTAKER 

Vi gjør oppmerksom på at salgsforetaket har overført retten til å motta betaling til Collector Bank AB, 

556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg, Sverige («Collector Bank»). Betaling med befriende virkning 

kan derfor kun skje til Collector Bank. Collector Bank er også kredittgiver dersom du velger å betale 

fakturaen via delbetalinger som beskrevet under. 

3. KREDITTVURDERING 

Før betaling via faktura, kredittkonto eller fast delbetaling eventuelt innvilges, vil Collector Bank foreta 

en kredittvurdering av deg. Det samme gjelder i forbindelse med eventuell økning av kreditten gjennom 

nye kjøp eller av andre grunner. Hvis kreditt ikke innvilges, har du rett til å få vite begrunnelsen for 

dette. 

4. BETALING MOT FAKTURA 

Ved betaling mot faktura blir det kun lagt til et fakturagebyr som salgsforetaket debiterer deg i henhold 

til din kjøpsavtale med dem. Kontantprisen fremgår av ordrebekreftelsen du mottar fra salgsforetaket.  

Fakturaen forfaller til betaling 14 dager etter kjøpstidspunktet, eller etter det ytterligere antall dager 

som ble oppgitt ved kjøpet og som fremgår av fakturaen. 

Betaling skal skje gjennom overføring til Collector Banks bankkonto og være oss i hende senest på 

fakturaens forfallsdato. Betaler du fakturaen senest på forfallsdato, påløper ingen ytterligere kostnader 

eller gebyrer. 

5. KREDITTKONTO 

Kredittkonto er en kreditt som innebærer at kjøpet betales med månedsbetalinger med et fastsatt 

minimumsbeløp med rente. Kredittkonto forutsetter at du har valgt betaling mot faktura (se punkt 4) og 

før fakturaens forfallsdato inngår en skriftlig kredittavtale på følgende måte: Hvis du ønsker å ikke betale 

hele fakturabeløpet må du innen fakturaens forfallsdato inngå en skriftlig kredittavtale med Collector 

Bank og godkjenne de alminnelige vilkår. Dette kan gjøres ved både elektronisk og fysisk signatur. 

Dersom du allerede har inngått en skriftlig kredittavtale med Collector Bank i henhold til disse 

alminnelige vilkårene, trenger du ikke å inngå ny skriftlig kredittavtale for å delbetale flere fakturaer til 

de salgsforetak som er tilknyttet Collector Bank og hvor disse alminnelige vilkårene gjelder. Det skyldige 

beløpet blir dermed overført til en kredittkonto. Det betyr at du kan dele opp betalingen av det skyldige 

beløpet på kontoen. Kreditten kan bare anvendes for å handle produkter fra salgsforetaket eller andre 

salgsforetak som er tilknyttet Collector Bank og hvor disse alminnelige vilkårene gjelder. Det minste 

beløpet du må betale per måned, er 1/36 av det skyldige beløpet, minst 50 NOK, pluss renter og avgifter 

i henhold til vilkårene. Du kan selvsagt når som helst betale et høyere beløp eller hele gjelden. Du vil 

hver måned få en kontoutskrift som viser det aktuelle beløpet du skylder på kredittkontoen, tidligere 

betalinger som er gjort, samt minstebeløpet som skal betales den aktuelle måneden. Den første 

delbetalingen skal skje senest på fakturaens forfallsdato. Kredittbeløpet blir dermed det beløpet du 

handler produkter for i henhold til salgsforetakets salgsvilkår, pluss rente og gebyrer i henhold til punkt 

5.2. under. 

5.1 BRUKERE 

Kontohaveren kan tillate andre personer, såkalte brukere, å benytte Kredittkontoen ved kjøp i Byggmax-

varehus. Overfor CB bærer Kontohaveren fullt ansvar for samtlige transaksjoner foretatt i henhold til 

Kredittkontoavtalen, både av Kontohaveren selv og av Brukere, og den betalingsplikt som eventuelt 

oppstår overfor CB, inkludert renter og avgifter som påføres Kredittkontoen i samsvar med 

standardvilkårene. 

5.2 FLERE KJØP 

Dersom du foretar flere kjøp hos salgsforetaket eller andre salgsforetak som er tilknyttet Collector Bank 

og hvor disse alminnelige vilkårene gjelder, mottar du en ny faktura. Velger du å delbetale fakturaen, blir 

den nye gjelden lagt til din eksisterende kredittkonto. Det nye beløpet som skal betales, vil fremgå av 

den månedlige kontoutskriften.  

5.3 KOSTNADER OG KREDITTRENTE 
Ved kredittkonto blir det lagt til et månedlig varslingsgebyr på 39 NOK.Kredittrenten beregnes fra 

forfallsdatoen på første faktura og så lenge kreditten blir benyttet. Kredittrenten belastes månedlig og 

beregnes på det til en hver tid skyldige beløp.. Varsling skjer rundt den 15. i hver måned. Den nominelle 

årlige renten er p.t. 22 %. Du får ikke rente på ditt eventuelle tilgodehavende.  

5.4 EFFEKTIV RENTE 
Effektiv rente består av kredittkostnaden (kredittrente og særskilte gebyrer) angitt som en årlig rente 

beregnet av kredittbeløpet. Størrelsen på effektiv rente avhenger av både kredittens størrelse og dens 

løpetid. Ved en utnyttelse av en gjennomsnittlig kreditt på 5 000 NOK som nedbetales på 12 

måneder utgjør den effektive renten EPR 45,8 prosent. 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.5 VILKÅR FOR FAKTURA MED 1–3 MÅNEDERS BETALINGSTID  
Vilkårene for fakturaer med 1–3 måneders betalingstid, for eksempel «Kjøp nå, betal i 

februar» eller «Kjøp nå, betal i juni», gjøres tilgjengelig ved kjøp hvor en slik løsning tilbys. 

For fakturaer med 1–3 måneders betalingstid påløper et etableringsgebyr på 39 NOK per 

kjøp (med mindre noe annet er oppgitt ved kjøp). Det påløper ingen rente dersom fakturaen  

betales innen avtalt tid. Kunden får en vanlig faktura, og kan da velge å inngå avtale om 

delbetaling (kredittkonto) i henhold til vilkårene i punkt 5. 

 

6. FAST DELBETALING 

Fast delbetaling er en kreditt som innebærer at kjøpet betales med faste månedsbetalinger 

over en forhåndsbestemt kredittid. Ved fast delbetaling blir det lagt til et etableringsgebyr 

og månedlig varslingsgebyr, og i visse fall kredittrente, i henhold til de vilkår som fremgår 

nedenfor: 

 

6.1 FLERE KJØP 

Hvis du foretar flere kjøp hos salgsforetaket eller andre salgsforetak som er tilknyttet 

Collector Bank og hvor disse alminnelige vilkårene gjelder, mottar du en ny faktura for hvert 

kjøp.  

6.2 FAST DELBETALING  

Fast delbetaling forutsetter at du inngår en skriftlig kredittavtale med Collector Bank og 

godkjenner de alminnelige vilkår. Dette kan gjøres ved både elektronisk og fysisk signatur. 

Dersom du allerede har inngått en kredittavtale med Collector Bank trenger du ikke å inngå en ny 

skriftlig kredittavtale for å delbetale flere kjøp. Har du valgt å betale kjøpet med fast delbetaling 

skjer dette ved at du betaler inn minst det beløpet som følger planen for den faste delbetalingen. 

Fast delbetaling er en samlebetegnelse for flere forskjellige kontoplaner med forhåndsbestemte 

månedlige delbetalinger fordelt på f.eks. 3, 6, 12, 24 eller 36 måneder.  

6.2.1 OVERFØRING FRA FAST DELBETALING TIL KREDITTKONTO 

Velger du å betale mindre enn hele fakturabeløpet i henhold til det som følger av planen for den 

faste delbetalingen, vil gjelden din bli overført til en kredittkonto. For kredittkontoen vil de vilkår 

som fremgår av punkt 5 gjelde, inkludert de kostnader og den kredittrente som følger av punkt 

5.2 og med effektiv rente som angitt i punkt 5.3.  

8. ENDRING AV VILKÅR 

Collector Bank kan endre kredittrenten i den grad det motiveres av kredittpolitiske beslutninger, 

endrede lånekostnader for Collector Bank eller andre kostnadsendringer som Collector Bank ikke 

kunne forutse da kreditten ble innvilget. Collector Bank kan endre gebyrer dersom dette er 

motivert av en økning av de kostnadene som skal dekkes av gebyrene. Endringer som nevnt 

ovenfor kan tidligst settes i verk seks uker etter at Collector Bank har sendt skriftlig varsel til deg. 

Kortere frist kan benyttes når endring i rentesatsen skjer som en følge av at det er inntruffet en 

vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle nivået for 

institusjonens innlån. Varselet skal inneholde den informasjon som kreves av norsk lov, herunder 

opplysninger om nominell rente og effektiv rente samt endret gebyr. Den effektive renten 

beregnes etter forholdene når endringene settes i verk. Ved slik endring for avtale om 

nedbetalingslån, herunder annuitetslån, vil du varselet få opplysninger om hvilken betydning 

endringen vil få for lånets avdrag- og renteterminer frem til siste avdrag. 

9. INFORMASJON 

Du har rett til å få et sammendrag av gjelden som viser når kapital, rente og gebyrer skal betales. 

Du kan vederlagsfritt og når som helst i kredittavtalens løpetid kreve å få tilsendt en 

nedbetalingsplan eller, dersom det er avtalt avdragsfrihet, en oversikt over tidspunkter og 

betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader. Ved avtale om kredittkjøp kan du 

gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet mot Collector Bank 

som mot salgsforetaket. Ved siden av reklamasjon overfor salgsforetaket må du underrette 

Collector Bank så snart det er rimelig anledning til det. Ansvaret til Collector Bank er begrenset til 

beløpet Collector Bank har mottatt av deg i anledning kjøpet.  

10. FORSINKET BETALING/HEVING 

Collector Bank forbeholder seg retten til å heve din kredittavtale med den følge at Collector Bank 

kan kreve at kreditt blir innfridd før forfallstid dersom: 

1. Du vesentlig misligholder kredittavtalen; 

2. Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos kredittkunden; 

eller 

3. Kredittkunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir 

stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse.  

Dersom det ut fra kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt i kredittkundens betalingsevne 

er klart at kreditten vil bli vesentlig mislighold, kan Collector Bank kreve at det uten ugrunnet 

opphold stilles betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling. Stilles ikke slik sikkerhet 

kan Collector Bank kreve kreditten innfridd ved påkrav. Bestemmelsen i dette leddet gjelder ikke 

for kreditt som allerede er betryggende sikret.  

Krav etter denne bestemmelsen skal fremsettes skriftlig og være begrunnet, med to ukers frist til 

å rette på forholdet.  

  

ALMINNELIGE VILKÅR FAKTURA, KREDITTKONTO OG FAST DELBETALING   
 

 
 

 Versjon 2018-06 

Kredittgiver Collector Bank AB  Salgsforetaket Byggmax AB, 556645-6215, Box 6063, 171 
06 Solna Org.nr. 556597-0513  

Adresse Box 11914  

Postadresse 404 39 Göteborg, Sverige  

Delbetaling Månader Etableringsgebyr Rente Månedlig 
varslingsgebyr 

 Fast delbetaling 3 95 NOK - 39 NOK 

 Fast delbetaling 6 195 NOK - 39 NOK 

 Fast delbetaling 12 295 NOK - 39 NOK 

 Fast delbetaling 24 295 NOK 9,95% 39 NOK 

 Fast delbetaling 36 395 NOK 14,95% 39 NOK 



    

 

Ved forsinket betaling, uansett om kredittkontoen er sagt opp eller ikke, kommer vi til å belaste deg med de 

til enhver tid gjeldende purregebyr og inkassosalær som er fastsatt i lov eller forskrift. Dersom det er 

grunnlag for det, vil du også bli debitert gebyr til namsfogd og domstol iht. den til enhver tid gjeldende 

lovgivning. Så lenge forsinkelsen vedvarer kommer vi til å belaste deg med den rente so mer høyeste av den 

avtalte rente (p.t. 22%) og renter etter forsinkelsesloven.  

 

11. ANGRERETT 

Du har rett til å angre at du har inngått kredittavtale med oss innen 14 dager fra avtale om kredittkonto 

ble inngått eller fra den dag du mottok avtalevilkårene og opplysningene i den, dersom dette er senere 

enn avtaletidspunktet for inngått kredittkonto. Angrer du kredittavtalen, skal du snarest, og senest innen 

30 dager etter at du har varslet oss om dette, tilbakebetale hele kapitalbeløpet til oss, samt betale 

nominelle renter som har påløpt fra kredittmuligheten ble utnyttet til kredittbeløpet blir tilbakebetalt. 

Dersom du ikke tilbakebetaler kapitalbeløpet senest på nevnte tidspunkt, vil du bli belastet 

forsinkelsesrenter etter punkt 10 ovenfor på den til enhver tid utestående gjeld for den tiden frem til full 

tilbakebetaling skjer. Melding om at du angrer avtalen om kredittkonto kan gis via e-post 

contactcenter@collectorbank.no, telefon +47 22 41 14 55, post eller på annen måte som  

kunden velger. Dersom du angrer flere enn en kredittkontoavtale i løpet av tre måneder, sperres du 

automatisk for nye kreditter i seks måneder. Dette er et ledd i Collector Banks arbeid mot hvitvasking av 

penger. 

12. FØRTIDIG BETALING/OPPSIGELSE 

Kredittavtalen løper til kreditten er tilbakebetalt i sin helhet. Du kan når som helst si opp kredittavtalen 

og betale hele den aktuelle gjelden på kredittkontoen. Ved slik førtidig tilbakebetaling skal du betale 

avtalt kredittrente frem til tidspunktet for sluttbetaling.  

Melding om oppsigelse skjer enklest ved å kontakte kundetjeneste på e-postadresse 

contactcenter@collectorbank.no.  

13. REISEGARANTI  

Hvis du benytter kreditten til å betale for en pakkereise som dekkes av reisegarantien og du har rett til 

erstatning gjennom reisegarantien på grunn av at turen blir avlyst eller avbrutt for tidlig, samtykker du 

herved til å overdra til Collector Bank din rett til erstatning under reisegarantien for det tilfelle at du i 

medhold av Finansavtaleloven § 54 b i stedet velger å fremsette innsigelse eller et krav mot Collector 

Bank som kredittgiver. 

14. MELDINGER UNDER KUNDEFORHOLDET 

I tillegg til å sende informasjon skriftlig kan Collector Bank sende deg informasjon via e-post til den 

adressen du har oppgitt. Collector Bank kan også sende deg informasjon via SMS og elektronisk melding 

på Collector Banks nettside  

www.collectorbank.no. Dersom du endrer navn, adresse eller andre kontaktopplysninger, skal du 

underrette  

Collector Bank umiddelbart. Meldingen skal gis til contactcenter@collectorbank.no.  

15. PERSONOPPLYSNINGER 
I forbindelse med at du benytter Collector Banks betalingstjenester kommer vi til å samle inn og lagre 

opplysninger om deg. Dette skjer f.eks. når du oppgir opplysninger i Salgsfortakets kasse eller i Collector 

Checkout. Både Collector Bank og Salgsforetaket behandler personopplysningene dine for å kunne tilby 

deg Collector Banks betalingstjenester. Fullstendig informasjon om hvordan Collector Bank behandler 

personopplysninger samt hvilke rettigheter du har som kunde, finner du under ”Personvern” på 

www.collector.no. Det er også mulig å henvende seg til dataskydd@collectorbank.se ved spørsmål. 

16.1 KREDITTVURDERING 

Før godkjenning av kjøp på kreditt vil det bli gjennomført en kredittvurdering. En link til en kopi av den 

kredittvurderingen (gjenparten) som leveres fra AAA Soliditet AS vil bli sendt som SMS til kjøpers  

oppgitte mobiltelefon dersom denne er registrert i kjøpers navn. Dersom oppgitt mobiltelefon ikke er 

registrert på kjøpers navn kan dette være et tegn på mulig misbruk, og gjenparten vil da alltid bli sendt 

kjøper pr. post. 

17. HVITVASKING AV PENGER  
I henhold til svensk lov (2017:630) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 

(«hvitvaskingsloven») og den svenske Finansinspektionens forskrifter FFFS 2017:11 gjelder særskilte 

bestemmelser ved etablering av en forretningsrelasjon med personer som har eller tidligere har hatt 

viktige offentlige funksjoner, f.eks. statsoverhode, regjeringssjef, minister, vise- eller assisterende 

minister, parlamentsmedlem, dommer i den høyeste domstolen, høyere tjenestemann ved 

revisjonsmyndighet, medlem av sentralbanks styrende organ, ambassadør, høyere offiser i forsvaret 

eller annen lignende stilling, samt slike personers nærmeste familiemedlemmer eller andre de har en 

nær sammenheng med («PEP»). Ved å inngå kredittavtalen bekrefter du at du ikke har status som PEP. 

Du bekrefter også at du ikke står oppført på sanksjonslister. 

18. OVERDRAGELSE 

Collector Bank kan overdra, belåne eller pantsette kredittfordringen mot deg til en tredjepart.  

19. KLAGER 

Hvis du er misfornøyd med måten Collector Bank har behandlet kreditten din på, er du velkommen til å 

kontakte Collector Banks kundetjeneste enten skriftlig via e-post på contactcenter@collectorbank.no 

eller muntlig på telefon +47 22 41 14 55. Du kan også kontakte klageansvarlig hos Collector Bank på e-

post complaints@collectorbank.no eller på telefon +47 22 41 14 55. Collector Bank står under tilsyn av 

den svenske Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige. Ved misnøye med Collector 

Banks håndtering kan du også henvende deg til FI på telefon +46 (0)8-787 80 00.  

20. TVIST 

Ved tvister kan du henvende deg til de alminnelige domstoler. Hjelp og veiledning kan også fås av 

Forbrukerrådet.  

mailto:contactcenter@collectorbank.no
mailto:complaints@collectorbank.no
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Alminnelige vilkår Byggmax-konto forbruker

Kredittgiver Collector Bank AB
556597-0513
Box 11914
404 39 Göteborg
Sverige

Versjon  1.0

Bruker – Fysiske personer som Kontohaveren har innvilget som brukere av Kredittkontoen. 

Byggmax – Byggmax AB, 556645-6215, Box 6063, 171 06 Solna.

CB – Collector Bank AB, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg.

Kredittbeløp – Summen av samtlige kjøp som belaster Kredittkontoen, eksklusive renter 
og avgifter som påløper i henhold i henhold til standardvilkårene.

Kontogjeld – Kontohaverens totale gjeld på Kredittkontoen, inkludert samtlige kjøp som 
belaster Kredittkontoen samt påløpt rente og avgifter i henhold til standardvilkårene.

Kontohaver – Fysisk person som er innvilget Kredittkonto hos CB.

Kredittkontoavtale – Avtale mellom CB og Kontohaveren om Kredittkonto som gir Konto-
haveren mulighet til kreditt hos Byggmax opp til avtalt Kredittgrense, hvor disse standard-
vilkårene kommer til anvendelse. 

Kredittkonto – Konto med angitt Kredittgrense med balanse for summen av kjøp, renter, 
avgifter og kostnader etc. som belastes Kredittkontoen.

Kredittgrense – Det høyeste beløp som CB innvilger Kontohaveren å ha utestående som 
Kontogjeld til enhver tid.

Kunde – Fysisk person som ved kjøp hos Byggmax velger å betale gjennom de betalings-
alternativ som CB tilbyr i henhold til standardvilkårene, men som ikke før kjøpet har 
inngått Kredittkontoavtale

1. Kredittgiver og betalingsmottaker
1.1.
Dersom du velger å benytte et betalingsalternativ som tilbys i henhold til disse standard-
vilkårene er CB kredittgiver. Byggmax har overlatt retten til å kreve inn betaling til CB. 
Betaling med befriende virkning kan følgelig kun skje til CB på angitt konto. 

2. Kredittkontoavtale
2.1.
Søknad om Kredittkontoavtale skal skje online. Søknaden skal undertegnes av Konto-
haveren ved signering med e-legitimasjon eller i Byggmax-varehus i forbindelse med første 
kjøp. Søknad om Kredittkontoavtale kan også skje ved papirsøknad som underskrives av 
Kontohaveren og sendes pr post til CB. Ved papirsøknad skal kopi av gyldig legitimasjon 
(både frem- og bakside) vedlegges. Kopi av legitimasjon skall bekreftes av to myndige 
personer bosatt i Norge som i bekreftelsen skriver signaturer og tydelige navn i blokkbok-
staver, dato og sted for bekreftelsen, fødselsnumre samt kontaktdetaljer herunder telefon, 
e-post adresse og gateadresse. Ved signering av søknad godkjenner Kontohaveren disse 
standardvilkårene og påtar seg, dersom vedkommende godkjennes som Kontohaver, å 
følge disse. Kontohaveren bekrefter at denne har gjort seg kjent med og forstått innholdet 
i standardvilkårene. Dersom CB, etter gjennomført kredittsjekk, hvor kredittopplysninger 
innhentes, godkjenner Kontohaveren som kredittverdig, innvilges Kontohaveren Kreditt-
konto og får fastsatt en foreløpig Kredittgrense. Kontohaveren oppgir ønsket Kredittgrense 
i søknaden.

2.2.
Kredittkontoavtalen inngås og blir bindende mellom partene når søknaden om Kreditt-
konto signeres av Kontohaveren og søknaden godkjennes av CB. Sammen med den første 
kontoutskriften sendes endelig bekreftelse på hvilken Kredittgrense som innvilges Konto-
haveren. Den endelige Kredittgrensen er satt med hensyn til Kontohaverens kredittverdighet 
og for øvrig i samsvar med god kredittgivningsskikk.

2.3.
Kredittkontoavtalen gir Kontohaveren mulighet til å utnytte en kontokreditt opp til 
innvilget Kredittgrense. Kontokreditten kan benyttes til betaling av varer og tjenester i alle 
Byggmax-varehus i Norge og på nettsteder hvor varer og tjenester fra Byggmax selges og 
som gir adgang til å benytte CBs betalingsalternativer i henhold disse standardvilkårene. 
Kontokreditten kan ikke benyttes hos andre forhandlere. 

2.4.
Den innvilgede Kredittgrensen må ikke overskrides. Kontohaveren plikter å tilse – ved hver 
transaksjon – at Kredittgrensen ikke overskrides, og at de til enhver tid gjeldende vilkår for 
Kredittkontoen etterleves.

2.5.
Innsigelser mot debiterte beløp må, for å kunne gjøres gjeldende, skje overfor CB umiddelbart 
etter at Kredittkunden blir klar over dem.

3. Brukere
3.1.
Kontohaveren må bekrefte sin identitet ved å legitimere seg med gyldig legitimasjon ved 
anvendelse av kontokreditten for hver transaksjon i Byggmax-varehus.

3.2.
Kontohaveren kan tillate andre personer, såkalte brukere, å benytte Kredittkontoen ved 
kjøp i Byggmax-varehus. Kontohaveren legger til Brukere gjennom det grensesnitt som til 
enhver tid tilbys av CB. Kontohaveren kan når som helst fjerne Brukere og dermed sperre 
Brukers mulighet til å anvende Kredittkontoen. Kontohaveren er ansvarlig for å fjerne 
Brukere som Kontohaveren ikke ønsker skal ha rett til å anvende Kredittkontoen.

3.3.
Overfor CB bærer Kontohaveren fullt ansvar for samtlige transaksjoner foretatt i henhold til 
Kredittkontoavtalen, både av Kontohaveren selv og av Brukere, og den betalingsplikt som 
eventuelt oppstår overfor CB, inkludert renter og avgifter som påføres Kredittkontoen
i samsvar med standardvilkårene.

4. Uautorisert bruk av Kredittkonto
4.1.
Kontohaveren er ansvarlig for at:

4.1.1.
Bruker umiddelbart avskjæres fra å benytte Kredittkontoen ved mistanke eller kunnskap 
om uautorisert bruk av Kredittkontoen.

4.1.2.
CB umiddelbart varsles om eventuelt uautorisert bruk av Kredittkontoen. 

5. Kontroller
5.1.
Kontohaveren godkjenner at CB innhenter kredittopplysninger i forbindelse med søknad 
om Kredittkontoavtale, og er innforstått med og aksepterer at Byggmax, og eventuelle
tredjeparter som selger Byggmax' varer og tjenester – som ledd i å vurdere Kredittkontoens 
gyldighet som betalingsmiddel – har rett til å be aktuelle registre om å kontrollere at det er 
dekning på Kredittkontoen i forbindelse med betaling. 

6. Betalingsalternativer
6.1.
I samarbeid med Byggmax tilbyr CB flere ulike betalingsalternativer for kjøp i Byggmax-
varehus i Norge og på nettsteder hvor varer og tjenester fra Byggmax selges, og som tillater 
CBs betalingsalternativer i henhold til disse standardvilkårene. De ulike betalingsalternativene 
tilbys uavhengig av om du i utgangspunktet har valgt å inngå Kredittkontoavtale eller ikke. 
Vilkårene for de ulike betalingsalternativene fremgår nedenfor.

7. Betalingsalternativer innenfor rammen av Kredittkontoen
7.1.
Faktura 

7.1.1.
Dersom du har inngått Kredittkontoavtale, kan du velge å betale mot faktura ved kjøp. Du 
kan handle produkter opp til en verdi tilsvarende Kredittgrensen som CB har innvilget deg. 
Fakturaen forfaller til betaling måneden etter innkjøpet. Betaling skal skje ved overføring 
til CBs bankkonto og være godskrevet CBs bankkonto senest på fakturaens forfallsdag. 
Dersom hele fakturaen betales senest på forfallsdagen, påløper ingen ytterligere kostnader 
eller avgifter.

7.2.
Kredittkonto

7.2.1.
Der som du velger å benytte Kredittkontoen ved kjøp vil skyldige beløp belastes Kreditt-
kontoen. Skyldige beløp belastes også Kredittkontoen dersom du har valgt å betale 
mot faktura, men senere velger å betale mindre enn hele fakturabeløpet. I slike tilfeller 
overføres overskytende skyldige beløp til en Kredittkonto. 

7.2.2.
Dersom det er skyldige beløp på Kredittkontoen, utsteder CB månedlig en kontoutskrift 
som viser Kontogjelden. Kontohaveren skal betale hele det skyldige beløpet eller en del 
av denne som tilsvarer minst en sekstiendedel (1/60) av Kredittbeløpet inklusive renter og 
varslingsgebyr for måneden i henhold til Prislisten i punkt 29, likevel minst 50 NOK pr må-
ned. Dersom Kredittbeløpet er mindre enn 50 NOK skal skyldig beløp betales i sin helhet. 
Betaling skjer til CB på den konto som angis på kontoutskriften og skal være godskrevet 
CB senest siste dag i varslingsmåneden. Kontogjelden reduseres bare dersom betaling har 
skjedd i samsvar med CBs instruksjoner. Avtaler om betaling som Kontohaveren inngår 
med Byggmax eller annen part ikke Kontogjelden. 

7.2.3.
Kontohaveren har rett til å tilbakebetale kreditten helt eller delvis før avtalt forfallstid. 
Konto haveren har rett til å få utlevert en oversikt over skyldig beløp som viser når kreditt-
beløp, renter og avgifter skal betales. 

8. Rente
8.1.
Kontohaveren skal betale kredittrente på Kredittbeløpet etter den årlige rentesats som 
angis i Prislisten i punkt 29. Kredittrenten debiteres månedsvis og beregnes av det aktuelle 
Kredittbeløpet på varslingstidspunktet. Den nominelle renten er p.t. 14.65 %. Varsling skjer 
i midten av hver måned. Rente påløper ikke på Kontohaverens eventuelle tilgodehavende. 

8.2.
Den effektive renten beregnes av kredittkostnadene (kredittrente og særskilte avgifter) 
angitt som en årlig rente beregnet på kredittbeløpet. Den effektive rentens størrelse beror 
på kredittbeløpets størrelse og dens løpetid. Ved en utnyttelse av et gjennomsnittlig 
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kreditt beløp på 65 000 NOK blir den effektive renten per år på 16,64 % med en tilbake-
betalingstid på 60 måneder. 

9. Reguleringer av rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader
9.1.
CB kan ensidig forhøye rentesatsen for kreditten når endringen er saklig begrunnet ut fra 
disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjons-
renten, annen kredittpolitisk avgjørelse eller endringer i det generelle rentenivå for bankenes 
innlån. CB kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra 
hensynet til CBs likviditets- og soliditetsbehov, inntjeningsevne på sikt, omstrukturering 
av bankens innlån eller tilsvarende særlige forhold på CBs side samt når endringene er 
saklig begrunnet i en oppfølging av myndighetenes syn på bankers rentepolitikk. CB kan 
også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold 
ved kreditten, for eksempel når det er skjedd virkninger på låntakerens hånd som gjør at 
kreditten medfører økt risiko for CB. 

9.2.
CB kan ensidig endre avgifter, gebyrer og andre kredittkostnader dersom dette er saklig 
begrunnet ut fra endringer i CBs kostnader eller i omlegging av CBs prisstruktur. 

9.3.
CB skal gi skriftlig varsel til Kontohaveren/Kunden om ensidig endring av kredittvilkårene 
før endringen trer i kraft. Varslet skal opplyse om hva endringen går ut på, hva som er 
begrunnelsen for endringen, kundens rett til førtidig tilbakebetaling og hvilke kostnader 
som påløper ved dette. Varslet skal inneholde opplysninger om nominell og effektiv rente 
beregnet etter forholdene når endringen settes i verk. Endring av vilkårene kan tidligst 
settes i verk seks uker etter at CB har sendt skriftlig varsel med innhold som nevnt i dette 
punktet. Kortere frist kan benyttes når endring i rentesatsen skjer som en følge av at det er 
inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle 
nivået for institusjonenes innlån. 

9.4.
Endringer i rentesats i tilfeller hvor endringen skjer som en følge av endring i en referansesats 
og den nye referansesatsen er gjort tilgjengelig for offentligheten på hensiktsmessig måte 
og opplysninger om den nye referansesatsen er tilgjengelig for Kontohaveren/Kunden hos 
CB, kan skje uten varsel i henhold til pkt. 9.2. I slike tilfeller er det tilstrekkelig at Konto-
haveren/Kunden gis skriftlige opplysninger om de endrede vilkårene i kontoutskrift. 

10. Delbetaling i henhold til kampanjevilkår
10.1.
Dersom du har inngått Kredittkontoavtale kan du ved kjøp velge å betale i henhold til de til 
enhver tid gjeldende kampanjevilkår, f.eks. seks eller tolv måneders rentefri delbetaling. 
I slike tilfeller betaler du månedlig minst det beløp som følger av kampanjevilkårene. Ved 
delbetaling i henhold til kampanjevilkår påløper kampanjeavgift og varslingsgebyr
i henhold til Prislisten punkt 29 og/eller de avgifter som angis i aktuelle kampanjevilkår 
ved kjøpet.

11. Overføring fra kampanjevilkår til rentebærende kredittkonto
11.1.
Dersom du velger ikke å betale noen del av fakturabeløpet eller mindre enn hele faktura-
beløpet i henhold til det som følger av kampanjevilkårene, vil resterende skyldige beløp 
måtte nedbetales i samsvar med de vilkår som er angitt for Kredittkontoen i punkt 7.2 
ovenfor.

12. Flere kjøp
12.1.
Kjøp som gjøres i løpet av samme måned faktureres sammen. Kjøp i løpet av samme 
måned og i henhold til samme kampanjevilkår vil bli slått sammen til ett skyldig beløp. For 
det tilfellet at flere kjøp gjøres i henhold til samme kampanjevilkår i løpet av en og samme 
kalendermåned påløper kun en kampanjeavgift for slike kjøp i henhold til
samme kampanjevilkår. 

13. Betalingsalternativer uavhengig av Kredittkonto
13.1.
For det tilfellet at du ved kjøp velger noen av CBs betalingsalternativer uten å ha inngått 
Kredittkontoavtale godtar du standardvilkårene ved kjøpet og påtar deg å følge disse. I og 
med valget av CBs betalingsalternativer bekrefter du at du har gjort deg kjent med og forstått 
innholdet i standardvilkårene. Du er også innforstått med og godtar at CB innhenter 
alminnelige kredittopplysninger i sammenheng med valget av CBs betalingsalternativer. 
Muligheten til å benytte betalingsalternativene forutsetter at CB etter gjennomført
kredittsjekk innvilger deg kreditt.

14. Faktura
14.1.
Ved kjøp kan du velge å betale mot faktura selv om du ikke har søkt om Kredittkontoavtale. 
Ved betaling mot faktura påløper fakturaavgift som bedriften som selger produktene vil
debitere deg i henhold til kjøpsavtalen. Du kan handle produkter mot faktura opp til en 
verdi tilsvarende det kredittbeløp som CB ved enhver kredittvurdering innvilger deg. 
Fakturaen forfaller til betaling måneden etter innkjøpet. Betaling skal skje ved overføring 
til CBs konto og være CB i hende senest på fakturaens forfallsdag. Dersom hele fakturaen 
betales senest på forfallsdagen, påløper ingen ytterligere kostnader eller avgifter.

15. Kredittkonto
15.1.
Dersom du ved kjøp har valgt betaling mot faktura og senere velger å betale mindre enn 
hele fakturabeløpet kommer skyldig beløp til å overføres til en Kredittkonto i samsvar med 
punkt 7.2 og disse standardvilkårene for øvrig.

16. Delbetaling i henhold til kampanjevilkår
16.1.
Selv om du ikke har søkt om Kredittkontoavtale kan du ved kjøp velge å betale i henhold 
til de til enhver tid gjeldende kampanjevilkår, f. eks. seks eller tolv måneders rentefri 
delbetaling. Du betaler da månedlig minst det beløp som følger av kampanjevilkårene. Ved 
delbetaling i henhold til kampanjevilkår påløper kampanjeavgift og varslingsavgift i henhold 

til Prislistens punkt 29 og/eller de avgifter som angis i de aktuelle kampanjevilkårene
ved kjøpet.

17. Overføring fra rentefri til rentebærende Kredittkonto
17.1.
Dersom du velger å betale mindre enn hele fakturabeløpet i henhold til det som følger av 
kampanjevilkårene, vil den resterende kreditten løpe i henhold til de vilkår som angis for 
Kredittkontoen i punkt 7.2 og disse standardvilkårene for øvrig.

18. Flere kjøp
18.1.
Kjøp i løpet av samme måned og i henhold til samme kampanjevilkår slås sammen til ett 
skyldig beløp. For det tilfellet at det er flere kjøp i henhold til tilsvarende kampanjevilkår 
gjøres i løpet av en og samme kalendermåned påløper kampanjeavgift for slike kjøp
i henhold til tilsvarende kampanjevilkår.

19. Reklamasjon på varer og tjenester betalt med Kredittkonto eller annet betalings-
alternativ uavhengig av Kredittkonto
19.1.
Byggmax eller annen part som har solgt varen eller tjenester svarer for feil og mangler ved 
varen eller tjenesten. Reklamasjon skal derfor rettes mot Byggmax eller annen part som 
har solgt varen eller tjenesten. Ved kredittkjøp i Norge er CB ansvarlig i henhold
til finansavtaleloven.

20. Betalingsmislighold
20.1.
Dersom betaling ikke skjer i rett tid har CB rett til å belaste den rente som til enhver tid er 
høyest av nominell rente (p.t. 14,65%) og forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. 
Dersom det er grunnlag for det vil du bli belastet purregebyrer, inkassosalær, samt gebyrer 
til namsmann og domstoler i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

21. Avtaleperiode og oppsigelse
21.1.
Kredittkontoavtalen gjelder fra det tidspunkt som angis i punkt 2 og frem til den sies opp 
av en av partene.

21.2.
Oppsigelse av Kredittkontoavtalen skal skje skriftlig. Kontohaveren kan si opp Kredit t-
kontoavtalen med umiddelbar virkning. CB kan si opp Kredittkontoavtalen med en
oppsigelsestid på minst to måneder. Etter opphør gjelder vilkårene for Kredittkontoavtalen 
så langt de passer dersom det fortsatt er skyldige beløp Kredittkontoen.

21.3.
Dersom Kontohaveren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til standardvilkårene eller 
annen forpliktelse mot CB, har misbrukt eller overtrukket Kredittkontoen eller gjort seg 
skyldig i annet vesentlig avtalebrudd, kan CB si opp Kredittkontoavtalen med umiddelbar 
virkning. Ved Kontohaverens død overføres samtlige gjenstående forpliktelser til dødsboet.

21.4.
Opphører Kredittkontoavtalen tillates ikke bruk av Kredittkontoen.

22. Sperring av bruk
22.1.
CB har rett til å sperre Kredittkontoen med umiddelbar virkning dersom én eller flere av 
følgende omstendigheter foreligger:

22.1.1.
Kontohaveren har ikke oppfylt sine betalingsforpliktelser i henhold til Kredittkontoavtalen 
eller øvrige forpliktelser overfor CB.

22.1.2.
Kredittgrensen overskrides.

22.1.3.
Det finnes rimelig grunn til å anta Kontohaveren ikke kommer til å oppfylle sine betalings-
forpliktelser overfor CB.

22.1.4.
Kredittkontoavtalen har opphørt å gjelde.

22.1.5.
Kontohaveren gir varsel om uautorisert bruk av Kredittkontoen. 

23. Oppsigelse av kreditt til førtidig forfall
23.1.
CB kan kreve at kontokreditten blir innfridd før forfallstiden dersom det foreligger vesentlig 
mislighold av Kredittkontoavtalen. Vesentlig mislighold skal blant annet anses å foreligge 
dersom noen av omstendighetene i punkt 23.1.1-23.1.5 foreligger. Listen over eksemplene 
på vesentlig mislighold er ikke uttømmende: 

23.1.1.
Kontohaveren er mer enn en måned forsinket med betaling av beløp som overstiger ti 
prosent av Kontogjelden

23.1.2.
Kontohaveren er mer enn en måned forsinket med betaling av beløp som overstiger fem 
prosent av Kontogjelden og forsinkelsen gjelder to eller flere poster som har forfalt ved 
ulike tidspunkter.

23.1.3.
Kontohaveren på annen måte er vesentlig forsinket med hensyn til en betalingsforpliktelse.

23.1.4.
Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos
Kontohaveren/Kunden

23.1.5.
Det ut fra Kontohaverens/Kundens handlemåte eller alvorlig svikt i Låntakers betalingsevne 
er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og Kontohaveren/Kunden ikke stiller 
betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling innen den frist CB setter.
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23.2.
Dersom CB ønsker å kreve at kontokreditten blir innfridd før forfallstiden i henhold til 
punkt 23.1 gjelder en oppsigelsestid på minst 2 uker regnet fra det tidspunkt da CB enten 
sender begrunnet varsel om oppsigelse i rekommandert brev til Kontohaveren eller
oppsigelsen på annen måte kommer frem til Kontohaveren.

23.3.
Har CB krevd betaling i henhold til punkt 23.1, er Kontohaveren likevel ikke skyldig å betale 
førtidig dersom denne før utgangen av oppsigelsesperioden betaler kredittbeløp, rente og 
forsinkelsesrente som har forfalt. Det samme gjelder om Kontohaveren ved oppsigelse i 
henhold til punkt 23.2, umiddelbart etter oppsigelsen eller innenfor oppsigelsesperioden 
stiller sikkerhet som CB godtar for Kontogjelden.

23.4.
Dersom Kontohaveren på et tidligere tidspunkt, i henhold til bestemmelsen i forrige punkt, 
fritas fra forpliktelsen til førtidig betaling av kreditten, gjelder ikke bestemmelsene i det 
punktet. 

24. Ansvar og frigjøringsgrunner
24.1.
CB er ikke ansvarlig for skade som påføres Kontohaveren forårsaket av bestemmelser i lov, 
offentlige tiltak eller avgjørelser, krigshendelser, streik, lockout, blokade, boikott, eller 
annen omstendighet utenfor CBs kontroll. Forbeholdet med hensyn til streik, blokade, 
boikott og lockout gjelder selv om CB selv er gjenstand for eller har tatt slike tiltak.

24.2.
CBs ansvar for tap under Kredittkontoavtalen er, så vidt CB ikke har handlet grovt uaktsomt, 
begrenset til tap som direkte er forårsaket av CBs uaktsomhet. CB svarer kun for indirekte 
tap - og kun i det omfang - som fremgår av tvingende lovgivning. Dersom CB er forhindret 
fra å utføre betaling eller foreta andre tiltak som følge av omstendigheter som angitt i 
punkt 24.1 utsettes oppfyllelsestiden for forpliktelsen til hinderet har opphørt. I tilfelle av 
utsatt betalingsfrist skal CB betale rente etter en rentesats som svarer til den til enhver tid 
gjeldende rente fastsatt av Norges bank med tillegg av to prosentpoeng.

25. Angrerett
25.1.
Kontohaveren har angrerett i 14 dager etter inngåelsen av Kredittkontoavtalen (angrefrist). 
Melding om at angrefristen gjøres gjeldende sendes til CB innen angitt angrefrist. Ved bruk 
av angreretten opphører retten til å benytte Kredittkontoen umiddelbart. Kontohaveren 
har rett til å angre at denne har inngått Kredittkontoavtale med CB innen 14 dager etter 
at Kredittkontoavtalen ble inngått.  Angreretten innebærer at Kontohaveren i løpet av 
angrefristen har rett til å fratre Kredittkontoavtalen. Dersom Kontohaveren har valgt ikke 
å betale hele fakturabeløpet på forfallsdagen - og dermed anses å ha inngått avtale om 
kredittkonto – må angreretten gjøres gjeldende innen 14 dager fra den dag fakturaen 
forfalt til betaling. Dersom Kontohaveren ønsker å angre på Kredittkontoavtalen skal denne 
snarest, likevel senest innen 30 dager etter at denne varslet CB om dette, tilbakebetale 
kredittbeløpet samt den avtalte kredittrenten fra det tidspunkt kredittrenten begynte å 
løpe til kreditten er tilbakebetalt i sin helhet til CB. Dersom Kontohaveren ikke tilbakebetaler 
kredittbeløpet senest dette tidspunkt, blir Kontohaveren debitert med den rente som er 
høyest av den avtalte rente (p.t. 14,65 %) og rente etter forsinkelsesrenteloven fra nevnte 
tidspunkt og til full tilbakebetaling finner sted. Melding om at Kontohaveren angrer på 
Kredittkontoavtalen skal skje via kundtjanst.byggmax@collectorbank.se, eller på telefon 
+46 10 161 01 60. Dersom Kontohaveren utøver angrerett opphører retten til å anvende 
Kredittkontoen umiddelbart. Dersom Kontohaveren angrer på flere enn én Kredittkonto-
avtale innenfor en periode på tre måneder sperres denne automatisk for nye kreditter i 
seks måneder. Dette er ett ledd i CBs arbeid mot hvitvasking.

25.2.
CB skal senest innen 30 dager fra den dag da CB tok i mot Kontohaverens melding om at 
Kredittkontoavtalen fratres betale tilbake de avgifter som Kontohaveren har betalt i forbin-
delse med kreditten. For det tilfellet at CB i forbindelse med Kredittkontoavtalen har betalt 
avgift til det offentlige som ikke tilbakebetales, bærer Kontohaveren ansvaret for kostnadene 
ved en slik avgift med den følge at avgiften ikke tilbakebetales til Kontohaveren.

26. Varsel, adresseendringer
26.1.
Kontohaveren har ansvaret for umiddelbart å varsle CB om endringer av firma, adresse, 
e-postadresse, eller andre opplysninger som er av betydning for kommunikasjon. Har CB 
sendt varsel til Kontohaverens senest oppgitte adresse, skal varslingen anses å ha kommet 
frem til Kontohaveren senest syvende dagen etter varselet ble sendt. Dette gjelder ikke om 
varslingen sendes med det formål å avbryte en frist. Varsel som sendes med e-post eller 
telefax skal anses å ha kommet frem til Kontohaveren umiddelbart. Varslinger til CB skal 
sendes til: Contact Center, Collector Bank AB, Box 11922, 404 39 Göteborg.

27. Anvendelig lov, klager m.m.
27.1.
For Kredittkontoavtale og avtale som gjelder andre betalingsalternativer i henhold til 
standardvilkårene gjelder norsk lov. Eventuelle klager kan sendes til klageansvarlig i CB, 
complaints@collectorbank.se. Avgjørelser i klagesaker fattes av klageansvarlig eller i 
mer omfattende saker av en særskilt beslutningsgruppe. Kontohaver/kunde som ikke er 
fornøyd med CBs avgjørelse kan henvende seg til Finansklagenemda, Forbrukertvistut-
valget eller til domstolene. Collector Bank står under tilsyn av den svenske Finans-
inspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige. Ved misnøye med Collector Banks 
håndtering kan du også henvende deg til FI på telefon +46 (0)8-787 80 00.
28. Øvrig
28.1.
Alle fordringer eies av CB. CB kan overdra eller pantsette Kredittkontoavtalen med tilhørende 
rettigheter og forpliktelser, og/eller for fordringer til tredjepart uten Kontohaverens/
Kundens samtykke. Kontohaveren/Kunden kan ikke overdra noen del av Kreditkontoavtalen 
eller kreditten til andre uten CBs skriftlige samtykke.

28.2.
Ved Kredittkjøp får Kontohaveren/Kunden overfor CB gjøre gjeldende de samme innsigelser 
på grunn av kjøpet som Kontohaveren/Kunden gjort overfor Byggmax. Kontohaveren/
Kunden får også gjøre gjeldende at han eller hun har betalt til Byggmax eller har en avtale 

med denne. Dette gjelder likevel ikke om Kontohaveren/ Kunden visste att Byggmax ikke 
hadde rett til å ta imot betaling eller inngå slik avtale, og heller ikke om Konto haveren/
Kunden forsettlig eller grovt uaktsomt unnlot å skaffe seg kunnskap om dette. Kontohaveren/
Kunden er meddelt i henhold til punkt 1 i standardvilkårene at CB er
riktig betalingsmottaker.

28.3.
Konthohaveren har rett til å betale hele eller deler av sin gjeld til CB før den avtalte forfalls-
tiden. Ved førtidig betaling skal Kontohaveren betale rente og andre kostnader frem til og 
med den førtidige betalingen, men ikke for tiden etter dette.

28.4.
Kontohaveren har rett til kostnadsfritt å få en oversikt som viser når hovedstol, rente og 
avgifter skal betales.

29. Prisliste
Renter
Ordinær kredittrente  14,65 %

Avgifter i tilknytning til Kredittkonto
Varslingsgebyr  29 NOK/varsel
Kampanjeavgift 6 måneder  195 NOK/kampanje
Kampanjeavgift 12 måneder  295 NOK/kampanje

Avgifter uavhengig av Kredittkonto
Varslingsgebyr  29 NOK/varsel
Kampanjeavgift 6 måneder  195 NOK/kampanje
Kampanjeavgift 12 måneder  295 NOK/kampanje

30.CBs behandling av personopplysninger
30.1.
Ved stiftelsen av Kredittkontoavtalen eller utnyttelsen av annet betalingsalternativ i 
henhold til standardvilkårene samtykker Kontohaveren/Kunden til behandling av person-
opplysninger i henhold til punkt 30.

30.2.
Personopplysninger som overlates til CB, selskap i CBs konsern, eller selskap som 
registreres i forbindelse med utformingen av kreditten, administrasjonen av denne eller 
for øvrig innenfor rammen av Kredittkontoavtalen vil bli behandlet i CBs datasystemer. 
CB kan supplere personopplysninger med opplysninger innhentet fra andre, eksempelvis 
private og offentlige register, og deretter behandle slike opplysninger. Opplysningene kan 
brukes til CBs markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling, beregning og 
administrasjon av risikohåndtering, statistikk og for å utvikle tilbud om nye produkter og 
tjenester. Personopplysninger vil bli innsamlet i forbindelse med kjøp hos Byggmax, såkalt 
innkjøpsinformasjon (d.v.s. informasjon om innkjøpssted, beløp og tidspunkt for kjøpet). 
Formålet med behandlingen av innkjøpsinformasjonen er bl.a. å beregne og administrere 
renter og avgifter i henhold Kredittkontoavtalen eller avtale om annet betalingsalternativ 
i henhold til standardvilkårene. Informasjonen kan også benyttes til rettet markedsføring. 
Personopplysningene kommer ikke til å bli brukt til direktereklame dersom kunden har 
bedt CB om direktereklamesperre.

30.3.
Personopplysningene kan utleveres til og behandles av foretak og organisasjoner som 
samarbeider med CB så vel i Norge som utenlands, blant andre Byggmax, til de formål 
som fremgår ovenfor. CB eller selskap i CB konsernet eller andre som har rett til å benytte 
opplysningen i henhold til det som er bestemt ovenfor kan sende Kontohaveren/Kunden 
markedsføring og annen informasjon via elektronisk post (e-post), elektronisk tekstmelding 
(sms) eller annet lignende automatisk system for individuell kommunikasjon. CB kan 
komme til å ta opp innkommende eller utgående telefonsamtaler.  

30.4.
Kontohaveren/ Kunden har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger CB
behandler som omhandler Kontohaveren/Kunden. Forespørselen sendes til CB på 
adressen Contact Center, Collector Bank AB, BOX 11922, 404 39 Göteborg. Kontohaveren/
Kunden har rett til å begjære at CB fjerner eller retter opplysninger som er feilaktige eller 
ufullstendige. Kontohaveren/Kunden kan videre melde fra til CB at vedkommende ikke 
ønsker direktereklame fra CB.

30.5.
Informasjon om behandling av personopplysninger innhentes hos CBs kundeservice, 
som også tar imot begjæringer om rettelse av personopplysninger og forespørsler om 
direktereklamesperre.

31. Hvitvasking
31.1.
I henhold til svensk lov (2009:62) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av 
terrorisme ("hvitvaskingsloven") og den svenske  Finansinspektionens forskrifter FFFS 
2009:1 gjelder særskilte bestemmelser ved etablering av forretningsforbindelser med 
personer som har eller tidligere har hatt viktige offentlige funksjoner, som f.eks. statssjef, 
regjeringssjef, minister, vise- eller assisterende minister, stortingsrepresentant, dommer i 
Høyesterett, høyere tjenestemenn ved revisjonsmyndighet, representant ved sentralbankens 
styrende organ, ambassadør, høyere offiser i Forsvaret eller annen lignende stilling og slike 
personers nærmeste familiemedlemmer og kjente medarbeidere ("PEP"/politisk eksponerte 
personer). Ved inngåelse av Kredittkontoavtale eller utnyttelse av annet betalingsalternativ i 
henhold til standardvilkårene bekrefter du at du ikke har status som PEP. Du bekrefter også 
at du ikke er oppført på sanksjonslister.
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