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1. KREDITKONTO
Collector Bank har accepterat att öppna ett kreditkonto genom vilket Kunden kan köpa varor från Finanspro AB enligt en avbetalningsplan på 12, 24
eller 36 månader. För kreditkontot gäller de allmänna villkoren enligt detta Avtal om Kreditfinansiering (”Avtalet”).
2. KREDITGIVARE OCH BETALNINGSMOTTAGARE
Rätten att uppbära betalning för faktura från Finanspro AB vid köp på kreditkontot kommer att överlåtas till Collector Bank. Betalning kan således
med befriande verkan ske endast till Collector Bank på plusgiro 417 74 04-3. Collector Bank är således kreditgivare.
3. KREDITPRÖVNING
Collector Bank har inför detta Avtals ingående gjort en kreditbedömning av Kunden och beviljat Kunden en kreditlimit. Collector Bank kan komma att
under Avtalets löptid genomföra en förnyad kreditbedömning av Kunden vid ett eller flera tillfällen, till vilket Kunden samtycker. Collector Bank kan
även komma att kontrollera att en beställning görs av behörig företrädare för Kunden.
4. BETALNING MOT FAKTURA
Vid öppnande av kreditkonto tillkommer en uppläggningsavgift på 99 kronor och så länge något köp på kreditkontot inte är till fullo betalt en månatlig
aviseringsavgift på 35 kronor per avi. Priset för varje vara framgår av den faktura Kunden erhåller från Finanspro. På kreditkontot kan Kunden handla
varor till ett värde av upp till den av Collector Bank beviljade kreditlimiten. Betalning skall erläggas genom överföring till Collector Banks plusgiro enligt
punkten 2 om det inte på kontoavin har angivits annan betalningsinstruktion, i vilket fall betalning skall erläggas enligt den senare instruktionen.
Betalningen skall vara Collector Bank tillhanda senast på avins förfallodag. Om Kunden betalar avin senast på förfallodagen, uppstår inga ytterligare
kostnader eller avgifter. Collector Bank får ändra aviseringsavgift för nya köp i den utsträckning det motiveras av ökade omkostnader för Collector
Bank för tjänstens tillhandahållande eller andra kostnadsförändringar som Collector Bank inte skäligen kunde förutse vid Avtalets ingående. Ny
månadsavgift träder ikraft 30 dagar efter det att Finanspro eller Collector Bank underrättat Kunden.
5. DELBETALNING
Varje Kundens fakturaskuld till Finanspro som uppstår under detta Avtals giltighetstid till följd av köp enligt avbetalningsplan enligt punkten 1 överförs
till kreditkontot. Detta innebär att Kunden kan dela upp betalningen av varje nytt köp på 12, 24 eller 36 månader. Kunden kan när som helst betala
ett högre belopp eller hela skulden på kreditkontot. Kunden kommer varje månad att via e-mail eller post få ett kontoutdrag som visar Kundens
aktuella skuld på kreditkontot och tidigare gjorda betalningar, bådadera uppdelade på de olika köp Kunden har gjort på kreditkontot, samt det belopp
som minst skall betalas den aktuella månaden. Den första betalningen på kreditkontot skall Kunden erlägga senast den sista dagen i kalendermånaden
som följer efter köpet. Kreditbeloppet på Kundens köp blir således det belopp Kunden handlar varor för inklusive eventuella fraktkostnader med
tillägg för de kostnader som anges under punkten 4 ovan.
6. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Collector Banks förbehåller sig rätten att omgående säga upp Kundens fakturakredit om någon av följande händelser skulle inträffa.
1. Kunden är i dröjsmål med betalning av tidigare avi med mer än 14 dagar.
2. Kunden har försatts i konkurs, trätt i likvidation, ställt in sina betalningar eller det finns annan anledning att befara att Kunden är på obestånd.
7. DRÖJSMÅL MED BETALNINGEN
Om betalning inte sker i rätt tid kommer Kunden att påföras en förseningsavgift, f n 125 kronor. Kunden kommer också att debiteras dröjsmålsränta
med 1,5 % per månad på den vid var tid utestående skulden från förfallodatum till dess att full betalning sker. Om grund därför föreligger kommer
Kunden att debiteras påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande
lagstiftning.
8. OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER
Kunden är skyldig att vid vetskap eller rimlig misstanke om att transaktioner har skett obehörigen på kreditkontot snarast anmäla detta till Collector
Bank. Om en obehörig transaktion har orsakats av att en skyldighet enligt första stycket ovan har åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kunden
för hela beloppet för transaktionen. Även om Kunden inte har varit oaktsam, ansvarar Kunden för hela beloppet om Kunden inte underrättar Collector
Bank utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga transaktionen. Detsamma gäller om Collector Bank har lämnat Kunden
information om den obehöriga transaktionen och Kunden inte underrättar Collector Bank inom sex (6) månader från det att beloppet har belastats
kontot att transaktionen har skett obehörigen.

9. PERSONUPPGIFTER
Collector Bank registrerar och lagrar personnummer för Kundens företrädare samt andra uppgifter som Kunden lämnat eller kommer att lämna i
framtiden eller som annars uppkommer till en följd av Collector Banks tjänster till Kunden. Collector Bank bevarar personuppgifterna även för tid
efter kreditengagemangets avslutande, dock aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Uppgifterna kan komma att behandlas i länder
inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Uppgifterna kommer också att inom ramen för ändamålet utlämnas till Collector Banks
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samarbetspartners, såväl i Sverige som utomlands. Utlämnade uppgifter kan samköras med motsvarande uppgifter hos mottagaren. Ändamålet med
ovan behandlingar är att uppgifterna ska användas, sammanställas och bearbetas för Collector Banks administration av kundförhållandet.
Personuppgifterna kan även komma at användas för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljningsändamål samt affärsutvecklingsändamål.
10. MEDDELANDEN
Collector Bank äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-mail till den av Kunden angivna e-postadressen. Om Kunden ändrar sitt namn,
adress eller annan kontaktinformation, skall Kunden omedelbart meddela detta till Collector Bank. Meddelandet skall lämnas till
contactcenter@collectorbank.se
11. KLAGOMÅL
Om Kunden är missnöjd med hur Collector Bank hanterat Kunden kredit, är Kunden välkommen att meddela detta till kundtjänst på Collector Bank
antingen skriftligen via mail på contactcenter@collectorbank.se eller muntligen via telefon 010-161 01 40. Kunden kan också kontakta
Klagomålsansvarig på Collector Bank på mail contactcenter@collectorbank.se eller telefon 010-161 01 40. Collector Bank står under tillsyn av
Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Stockholm. Vid missnöje med Collector Banks hantering kan Kunden även vända sig till FI på telefon
08-787 80 00. Vid tvister har Kunden möjlighet att vända sig till allmän domstol.
12. TVIST
Tvister i anledning av detta Avtal skall avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
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