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1. Definitioner
PayEx

Fordran

Kreditavtal

Köpare

PayEx Sverige AB, 5567355671, S:t Hansplan 1, 621 88
Visby
Säljföretagets fordran mot
Köpare som har dokumenterats i
kvitto/köptransaktion utfärdad
av Säljföretaget till Köpare.
Ett avtal om kontokredit mellan
PayEx och Köpare
Konsument som genomfört ett
inköp av varor eller tjänster hos
Säljföretaget och som önskar
delbetala köpet via PayEx
kontokredit.

Köpeskilling

det pris/de priser i procent som
anges på Handlaravtalets första
sida.

Köplimit

är ett belopp motsvarande
Köpeskillingen för vid var tid
utestående fordringar, som inte
omfattas av Regress enligt punkt
5.1.

Säljföretaget

2. Omfattning

det företag som angetts på
Handlaravtalets framsida som
Säljföretag.

Handlaravtalet omfattar Säljföretagets fordringar mot
Köpare som uppkommit i Säljföretagets sedvanliga
verksamhet och som uppfyller de övriga förutsättningar
för köp som anges på Handlaravtalets första sida.

3. Innebörd av överlåtelse
Överlåtelsen innebär att PayEx övertar alla Säljföretagets
ur fordringarna härflytande rättigheter mot Köparen.
Säljföretagets skyldigheter mot Köparen avseende försåld
vara/tjänst kvarstår dock oförändrade. Säljföretaget
förbinder sig att vid anfordran från PayEx skriftligen
bekräfta att fordran är överlåten till PayEx samt att i
erforderlig omfattning bistå PayEx med upplysningar och
underlag rörande överlåtna fordringar, vare sig det gäller t
ex utredning av reklamation från Köpare, utredning av att
fordran är lagligen grundad eller utredning av Köpares
identitet eller ekonomiska förhållanden.

4. Betalningsvillkor
PayEx ska till Säljföretaget betala Köpeskilling för
överlåtna fordringar inom tre (3) arbetsdagar från den
köptidpunkt som anges på Handlaravtalets första sida.
Fordringar som Säljföretaget ska återköpa enligt punkt 5
ska i den utsträckning det är möjligt, avräknas redan vid
utbetalning av Köpeskilling, och i annat fall faktureras tio

(10) dagar netto.
Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande svensk räntelag
och i förekommande fall avgift för skriftlig påminnelse,
med för närvarande 60 kronor.
Överlåtelse av fordran sker samtidigt som PayEx erlägger
Köpeskilling för denna.

5. Regress
Säljföretaget förbinder sig att vid anfordran återköpa
överlåtna fordringar och därvid till PayEx erlägga
kapitalbelopp, ränta samt författningsenliga avgifter och
arvoden som har uppkommit för den överlåtna Fordran
a)

b)
c)

d)

om, oaktat anledning, Fordran bestrids,
kvittningsrätt åberopas eller den vara som
Fordran avser skickas i retur till Säljföretaget,
om Köparen inte kan korrekt identifieras,
om en rekonstruktör eller konkursförvaltare
påstår att en betalning av en Fordran som
Säljföretaget överlåtit är återvinningsbar, eller
om förhållanden föreligger som strider mot
av Säljföretaget i punkt 6 lämnad garanti.

För det fall att PayEx har krävt regress enligt punkt 5.1 ad ska Fordran anses ha återgått till Säljföretaget när
betalning har skett enligt punkt 5.1.

6. Garanti
Säljföretaget garanterar:
a)
att Säljföretaget har fri och full äganderätt till
de överlåtna fordringarna samt att
fordringarna inte är belastade med pant eller
annan motsvarande inskränkning,
b)
att de fordringar som Säljföretaget överlåter
till PayEx enligt detta avtal medför en
ovillkorlig betalningsplikt för Köpare bortsett
från den ångerrätt som Köpare kan ha enligt
lag,
c)
att i samband med marknadsföring och
avtalsslut följer tillämplig
konsumentlagstiftning och branschetiska
regler,
d)
att leverans skett av den vara/tjänst som
Fordran avser,
e)
att överenskommelse inte träffas mellan
Säljföretaget och Köpare som strider mot
betalningsvillkor angivna i
kontokreditavtalet.
f)
att Köparen inte har kvittningsrätt på grund
av motfordran gentemot Säljföretaget, eller
rätt till rabatt eller annat avdrag på Fordrans
slutsumma.
g)
att, i den mån inte PayEx står för denna
kontroll, Köparen är över 18 år vid Fordrans
uppkomst, har svenskt personnummer och är
bosatt i Sverige, eller i någon av de länder
som särskilt anges i Handlaravtalet,
h)
att Säljföretaget kontrollerat att Köparen har
ett kontokreditavtal med PayEx och att
Köparen har legitimerat sig.
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i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

att tvist inte råder mellan Säljföretaget och
Köparen eller att rättsliga åtgärder inte
vidtagits avseende Fordran,
att Köparen inte försatts i konkurs eller
avlidit vid tidpunkten för överlåtelsen,
att Fordran är uppkommen i Säljföretagets
sedvanliga verksamhet och att Säljföretaget
har de försäkringar som är normalt inom
branschen till täckande av anspråk från
Köpare på grund av fel eller brist i levererad
vara/tjänst,
att Säljföretaget vid tidpunkten för
överlåtelsen inte har vetskap om något för
PayEx okänt förhållande som gör att Köparen
inte kan förväntas betala Fordran,
att överlåtna Fordringar inte omfattar
fordringar på dotter- eller moderbolag eller
annat företag, med vilket Säljföretaget eller
dess huvudsakliga ägare står i väsentlig
ekonomisk intressegemenskap/släktskap,
eller på företag, vars rörelse arrenderas av
sådant företag,
att Köparen har informerats om dennes
ångerrätt på sätt som föreskrivs i tillämplig
lands lag så att ångerrätten är begränsad till
14 dagar från kreditavtalets ingående, och
att överlåtna Fordringar inte avser
kontokredit som syftar till att finansiera
kontantinsats vid kreditköp enligt
konsumentkreditlagen (2010:1846).

7. Direktbetalning till Säljföretaget
Om Köparen erlägger betalning direkt till Säljföretaget
skall Säljföretaget omgående tillställa PayEx beloppet
genom inbetalning till det på Handlaravtalets framsida
angivna kontot med uppgift om vad betalningen avser.

8.

Köplimit

PayEx åtaganden att förvärva fordringar enligt detta avtal
är begränsat till den Köplimit som anges på
Handlaravtalets första sida. Har Säljföretaget flera
reskontror skall Köplimit sättas för var och en av dessa.
Köplimit kan vara gemensam för två eller fler Säljföretag.
Härmed avses att PayEx åtagande att förvärva fordringar
enligt detta avtal är begränsat till det belopp som angivits
på Handlaravtalets första sida för två eller fler Säljföretag.
PayEx åtagande att förvärva fordringar är vidare begränsat
till på Handlaravtalets första sida angivna belopp per
Fordran (Fakturalimit) och Köpare (Limit per Köpare).

9. Köpeskilling
Köpeskilling utgår med den procentsats som anges på
Handlaravtalets första sida.
Skulle ränteläget på de kapitalmarknader där PayEx
finansierar sin verksamhet väsentligen ändras har PayEx
rätt att ändra procentsatsen. Ändring meddelas
Säljföretaget senast en (1) månad i förväg. Säljföretag som
inte accepterar ändringen har rätt att säga upp
Handlaravtalet till upphörande den dag ändringen träder i

kraft. Uppsägning ska vara skriftlig och meddelas PayEx
senast en vecka innan ändringen träder i kraft.

10. Exklusivitet
Så länge detta avtal gäller äger Säljföretaget inte utan
PayEx medgivande träffa överenskommelse med annan
om köp av fordringar gällande varor eller tjänster som
Köparen önskar delbetala och som kan omfattas av PayEx
kontokredit.
Överlåter Säljföretaget under löpande avtalsperiod den
verksamhet som omfattas av detta avtal till annan juridisk
eller fysisk person skall Säljföretaget ersätta PayEx för den
skada som uppkommer härav.

11. Överlåtelse av PayEx rättigheter
PayEx har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter
på grund av överlåtna fordringar på annan. Detsamma
gäller PayEx rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
Härutöver äger PayEx rätt att låta annan som
underleverantör utföra PayEx åtaganden enligt detta avtal.

12. Stor exponering
För det fall kredit som beviljats Säljföretaget enligt detta
avtal, ensam eller i förening med annan kredit PayEx
beviljat Säljföretaget eller annan eller andra till vilken
Säljföretaget har en inbördes anknytning, skulle överstiga
de gränsvärden som anges i lag (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag är Säljföretaget skyldig att
amortera krediten så att utestående kredit faller inom
ramen för gränsvärdena. Detta skall ske inom 7 dagar för
det fall PayEx påtalar sådan amortering.

13. Säljföretagets upplysningsskyldighet
Säljföretaget är skyldigt att till PayEx årligen översända
årsredovisning samt att i övrigt tillhandahålla PayEx de
upplysningar och handlingar angående sin
affärsverksamhet som PayEx kan komma att kräva.
Säljföretaget medger härmed att PayEx direkt hos
Säljföretagets revisor, bank eller myndighet får inhämta
upplysningar av betydelse för PayEx kreditgivning till
Säljföretaget.

14. Kreditprövning
PayEx har rätt att efter eget gottfinnande införskaffa
kreditinformation om den som är betalningsansvarig för
Fordran samt i den utsträckning PayEx anser behövligt ta
direktkontakt med denne för att kontrollera Fordrans
riktighet. PayEx har även rätt att införskaffa
kreditinformation om Säljföretaget.

15. Avtalstid
Detta avtal gäller från båda parters undertecknande
(ikraftträdande) för den avtalstid och uppsägningstid som
anges på Handlaravtalet. Om ingen avtalstid och
uppsägningstid anges på avtalets första sida löper avtalet
tills vidare med ömsesidig uppsägningstid om sex (6)
månader. Uppsägning skall för sin giltighet vara skriftlig.

16. Upphörande av avtal i förtid
PayEx har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart
upphörande om Säljföretaget inte fullgör sina förpliktelser
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eller om det enligt PayEx bedömning föreligger
omständigheter som äventyrar Säljföretagets rätta
fullgörande av sina förpliktelser enligt detta avtal. Vid
sådan uppsägning har PayEx rätt att begära att
Säljföretaget återlöser samtliga eller vissa fordringar som
Säljföretaget överlåtit till PayEx på det sätt som anges i
punkt 5.
Skulle Säljföretaget ställa in betalningarna eller annars
befaras vara på obestånd är inte PayEx förpliktad att utföra
sina åtaganden i enlighet med detta avtal i den mån det
enligt PayEx skäliga bedömning kan antas att Köparen inte
kommer att fullgöra betalningsskyldighet för överlåten
Fordran. PayEx har även rätt att säga upp avtalet till
omedelbart upphörande.
Säljföretaget har rätt att till omedelbart upphörande säga
upp detta avtal om PayEx begår väsentligt kontraktsbrott.
Uppsägning skall ske skriftligen senast trettio (30) dagar
efter det att kontraktsbrottet upptäckts eller borde ha
upptäckts.

17. Meddelanden
Parterna skall underrätta varandra om ändring av adress,
telefon, telefaxnummer eller e-postadress. Har
meddelande som rör Handlaravtalet av Part sänts till den
andre Parten eller borgensman i brev under hans på
kontraktet angivna adress eller den ändrade adress, som
vid meddelandets avsändande är för Part känd som rätt
adress, skall meddelandet anses ha kommit adressaten
tillhanda senast på tredje vardagen efter avsändandet.
Meddelande som har sänts med hjälp av telefax eller e-post
anses ha nått adressaten senast nästa vardag om
meddelandet har sänts till telefaxnummer eller epostadress som adressaten har uppgivit för Part.
Om
Köparen
till
Säljföretaget
bestrider
betalningsskyldighet av viss Fordran eller gör annan
invändning mot den försäljning Fordran avser, är
Säljföretaget skyldig att omedelbart underrätta PayEx.

18. Personuppgifter
I syfte att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal och i
syfte att bevaka och skydda utestående kredit kommer
PayEx att behandla namn, personnummer, adressuppgifter
och uppgifter om ekonomiska förhållanden gällande
fysiska personer som äger eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande över Säljföretaget, såsom
Säljföretagets styrelsemedlemmar, firmatecknare och
bolagsmän. Nämnda personuppgifter registreras också för
fysisk person som gått i borgen för avtalets fullgörande i
sin helhet eller till viss del. PayEx behandlar vidare
uppgifter som namn och kontaktuppgifter gällande
kontaktpersoner hos Säljföretaget.
Säljföretaget garanterar att berörda personer informerats
om och samtyckt till behandlingen.
Efter en begäran från berörd person kommer PayEx att
lämna ett registerutdrag över de uppgifter som behandlas
om vederbörande.
Om felaktiga eller missvisande uppgifter registrerats
kommer PayEx att rätta dessa.
Mer information om PayEx behandling av personuppgifter
samt kontaktuppgifter finns på http://payex.se/dataskydd.

Vid behandlingen av Köpares personuppgifter åtar sig var
och en av parterna att se till att sådan behandling
överensstämmer med lagstiftning, förordningar och råd
från tillsynsmyndigheter som från tid till annan är
tillämplig för Parterna, så som Dataskyddsförordningen
EU 2016/679.

19. Ändringar
Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som
föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med
bilagor. Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att
vara bindande vara skriftligt avfattade och undertecknade
av behöriga företrädare för bägge parter.

20. Sekretess
Parterna förbinder sig att varken under detta avtals
giltighetstid eller därefter för utomstående avslöja detta
avtals innehåll eller annan konfidentiell information som
part mottagit från andra parten. Parterna skall även vidta
erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan
konfidentiell information avslöjas för utomstående av
anställda.
Med konfidentiell information avses i detta avtal varje
upplysning, med undantag för
a)

b)

c)

d)

upplysning, som är allmänt känd eller kommer
till allmän kännedom på annat sätt än genom
brott från parts sida mot innehållet i detta
Handlaravtal,
upplysning, som part kan visa att part redan
kände till innan part mottog den från den
andra parten,
upplysning, som part mottagit eller kommer
att motta från tredje man utan att vara bunden
av sekretessplikt i förhållande till denne, och
upplysning som part enligt lag eller annan
författning är skyldig att överlämna till
domstol, myndighet eller annan.

21. Upphovsrätt
Äganderätt, upphovsrätt, patenträtt eller annan immateriell
rätt till av PayEx eller av tredje man utarbetade system och
program, vilka tillhandahålles av PayEx, tillkommer
PayEx. All dokumentation beträffande sådana system och
program skall av Säljföretaget returneras till PayEx vid
avtalets upphörande.

22. Skadeansvar
Part svarar endast för sådan skada som bevisligen
förorsakats av vållande från Part sida. Part är inte ansvarig
för skada vid force majeure som t ex av myndighets åtgärd,
strejk, lockout, blockad, sjukdom, eller annan liknande
tilldragelse.

23. Lagval mm
Om inte annat särskilt avtalats mellan Parterna skall tvister
i anledning av detta avtal eller ur avtalet härflytande
rättsförhållanden som inte kan göras upp i godo avgöras
enligt det lands lag där PayEx har sitt säte vid allmän
domstol i det landet.
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