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en administrativ tjänst avseende fakturahantering på
vilken mervärdesskatt om 25% utgår. PayEx kommer
att debitera mervärdesskatten i samband med
redovisning/utbetalning
av
Köpeskillingen.
Mervärdesskatten är avdragsgill för Kund i den mån
Kund bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet.

Villkor inlösen av faktura- och kontotransaktioner
gäller för transaktioner vid försäljning via hemsida på
internet där Kundens Säljställe är sammankopplad med
Betalväxelssystem eller direkt med PayEx enligt till
Kunden vid var tid angivna tekniska specifikationer.

INLÖSEN AV FAKTURATRANSAKTIONER

3.2 Köpeskilling betalas ut i samband med redovisning,
enligt de intervall som anges i Avtalets
huvuddokument. Köpta fordringar utbetalas vid det
redovisningstillfälle som inträffar närmast efter
transaktionsdatum, dock tidigast fyra (4) arbetsdagar
efter transaktionsdatum. PayEx betalar ut pengarna till
av Kund angivet konto. Om Kund befaras vara på
obestånd har PayEx alltid rätt att hålla inne
Köpeskillingen. PayEx har också rätt att hålla inne
Köpeskilling vid misstanke om bedrägeri eller om
överenskommen köplimit överskrids.

1. GENERELLT
Om inte annat har överenskommits omfattas samtliga
Fordringar som uppkommit i Kunds sedvanliga
internetbaserade verksamhet där Slutkund valt PayEx
Faktura eller PayEx Konto som betalsätt på Kundens
webbplats och där PayEx godkänt Slutkunden i sin
kreditprövning.
Inlösen av Fordran innebär att Kund överlåter Fordran
till PayEx. Avisering/fakturering av Fordran ombesörjs
av PayEx om ingenting annat uttryckligen framgår av
Avtalet. Kund får medge 14 dagars betaltid om inte
annat särskilt anges i Avtalet. Fordran som PayEx löser
in ska vara lagligen grundad och avse en vara eller
tjänst som Slutkund köpt via Kunds webbplats. Fordran
ska uppfylla vad som garanterats enligt punkt 6.
Slutkund ska vara identifierad, kreditprövad och
godkänd av PayEx och Fordran rymmas inom angivna
köplimiter i Avtalets huvuddokument. PayEx har rätt
att 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 Kund.

2.

3.3 Fordringar som Kund ska återköpa enligt punkt 5
nedan ska, så långt det är möjligt, avräknas vid
utbetalning av Köpeskilling och i annat fall faktureras
tio (10) dagar netto.

4. PRISER
Ersättningar som tillkommer PayEx utgår enligt vad
som anges i Avtalets huvuddokument. Vid försenad
betalning utgår dröjsmålsränta med 2 % per månad
samt påminnelseavgift.
5. ÅTERKÖP/REGRESS
Kund förbinder sig att vid anfordran återköpa överlåtna
Fordringar och till PayEx erlägga kapitalbelopp, ränta
samt författningsenliga avgifter och arvoden som må ha
uppkommit för den överlåtna Fordran
a) om, oaktat anledning, Fordran bestrids, eller
varan som Fordran avser skickas i retur till
Kund,
b) om Kund Krediterar Fordran,
c) om Kund levererat trots att PayEx har
meddelat att ordern är misstänkt bedräglig,
d) om Kund skickat leverans utan spårbart
kolli-ID,
e) om Slutkunden inte har mottagit beställda
varor/tjänster inom den tid som enligt PayEx
är rimlig efter Leverans,
f) om Kund inte inom 10 arbetsdagar bistår
PayEx med begärd information enligt punkt
2,
g) om förhållanden föreligger som strider mot
av Kunds i punkt 6 lämnade garanti, eller
h) om Kund i förekommande fall har
fakturerat/aviserat i strid med Avtalet.
Fordran där PayEx krävt regress enligt denna punkt 5
ska anses återlöst till Kund vid betalning i enlighet med
första stycket ovan.

INNEBÖRD AV ÖVERLÅTELSE

Överlåtelse av Fordran sker vid Leveransbekräftelse.
Genom överlåtelsen övertar PayEx alla Kunds ur
Fordringarna härflytande rättigheter mot Slutkund på
grund av såld vara/tjänst. Kunds skyldigheter mot
Slutkund kvarstår.
Kund 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, exempelvis vid utredning av reklamationer.
Kund medger att PayEx kontrollerar att överlåtna
Fordringar är korrekta, t ex att leverans har skett av de
varor/tjänster som Fordran omfattar.

3. KÖPESKILLING
3.1 För faktura- och kontotransaktioner som överlåtits
till PayEx enligt Avtalet utbetalas en köpeskilling
motsvarande Fordrans kapitalbelopp med avdrag för
köpprovision och fakturaprovision som framgår av
Avtalets huvuddokument (”Köpeskilling”). Om
mervärdesskatt utgår på provisionen debiteras Kund
också för denna. Exempelvis utgör köpprovision och
fakturaprovision för PayEx Faktura även ersättning för
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6.

GARANTI

l)

Kund garanterar
a) att Kund har fri och full äganderätt till de
överlåtna Fordringarna samt att Fordringarna
inte är behäftade med pant eller annan
motsvarande inskränkning,
b) att de Fordringar som Kund överlåter till
PayEx enligt detta Avtal medför en
ovillkorlig betalningsplikt för Slutkund
bortsett från den ångerrätt som Slutkund har
rätt till enligt lag,
c) att Kund i samband med marknadsföring och
avtalsslut
följer
tillämplig
konsumentlagstiftning och branschetiska
regler,
d) att leverans skett till Slutkundens
folkbokföringsadress av den vara och/eller
tjänst som Fordran avser eller annan adress
som särskilt avtalats mellan Kund och PayEx,
e) att överenskommelse inte träffats mellan
Kund och Slutkund som strider mot
betalningsvillkor angivna i Fordran,
f) att Slutkunden inte har kvittningsrätt på grund
av motfordran gentemot Kund, eller rätt till
rabatt eller annat avdrag på Fordrans
slutsumma,
g) att, i den mån inte PayEx står för denna
kontroll, Slutkund 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 Avtalets huvuddokument,
h) att tvist inte råder mellan Kund och Slutkund
eller att rättsliga åtgärder inte vidtagits
avseende Fordran,
i) att Fordran är uppkommen i Kunds
sedvanliga internetbaserade verksamhet och
att Kund har de försäkringar som är normalt
inom branschen till täckande av anspråk från
Slutkund på grund av fel eller brist i levererad
vara/tjänst,
j) att Kund vid tidpunkten för överlåtelsen inte
har vetskap om något för PayEx okänt
förhållande som gör att Slutkund inte kan
förväntas betala Fordran,
k) att överlåtna Fordringar inte omfattar
Fordringar på dotter- eller moderbolag eller
annat företag, med vilket Kund eller dess
huvudsakliga ägare står i väsentlig ekonomisk
intressegemenskap
eller
släktskap
(make/maka, registrerad partner, sambo, barn,
föräldrar eller annan närstående som Kund
har gemensamt hushåll med), eller på företag
vars rörelse arrenderas av sådant företag, eller
på person anställd hos sådant företag eller hos
Kund, eller

att Kund informerat Slutkund om dennes
ångerrätt på sätt som föreskrivs i tillämplig
lands lag så att ångerrätten är begränsad till 14
dagar från leverans.

7. DIREKTBETALNING TILL KUND
Om Slutkunden betalar direkt till Kund ska Kund
omgående kontakta PayEx, kreditera fordran via API
eller webbaserat administrationsgränssnitt. Kund ska
också uppmana Slutkund att i fortsättningen betala
direkt till PayEx.
8. KÖPLIMIT
8.1 PayEx kreditbedömer Kund löpande och
Köplimiten kan förändras utan föregående avisering.
Kund ansvarar för att vid behov ansöka om utökad
Köplimit.
8.2 Köplimit kan tillfälligt överskridas, dock maximalt
med 300%. Vid överskridande av limit kommer PayEx
att hålla inne den del av köpeskillingen som motsvarar
överskjutande del. Innehållen köpeskilling betalas
sedan ut påföljande månad/månader inom ramen för
den köplimit som gäller för dessa månader.
8.3 PayEx har rätt att stoppa inlösen av
fakturatransaktioner om i) limit överskrids vid
upprepade tillfällen eller ii) köplimit överskrids med
mer än 300% eller iii) PayEx misstänker bedrägeri eller
av annan liknande orsak.
8.4 Köplimit kan enligt särskild överenskommelse vara
gemensam för två eller fler Kunder. Härmed avses att
PayEx åtagande att förvärva Fordringar enligt Avtalet
är begränsat till det belopp som angivits i Avtalets
huvuddokument för två eller fler Kunder.

9.

PANTFÖRSKRIVNING

Tillgodohavande som Kund har hos PayEx eller annat
PayEx-bolag ska utgöra pant med första prioritet för
Kunds samtliga nuvarande och kommande förpliktelser
gentemot PayEx. PayEx har rätt att bestämma i vilken
ordningsföljd förbindelserna skall betalas ur panten,
dock med beaktande av en eventuell borgensmans rätt.
Om Kund brister i något av sina åtaganden gentemot
PayEx enligt detta Avtal har PayEx rätt att omgående
och utan hörande av Kund tillgodogöra sig panten till
täckande av sitt anspråk.

10. HANDLARENS SKYLDIGHET AVSEENDE
ÖVERLÅTNA FORDRINGAR
Det åligger Kund att även efter överlåtelse av Fordran
fullgöra sina skyldigheter gentemot Slutkunden som
kontraktspart.
11. INSTRUKTION
Kund åtar sig att följa de punkter som anges i 11.1 11.3 nedan. Om andra leveransvillkor och
betalningsvillkor än de som anges i punkt 11.2 har
avtalats särskilt mellan Kund och PayEx anpassas text
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till Slutkund utifrån vad som särskilt avtalats.
Dröjsmålsräntan som anges i 11.2 nedan gäller till dess
att PayEx ger information om ändrad ränta. Punkt 11.1
gäller till dess att PayEx ger nya instruktioner.
Eventuella nya instruktioner som ges av PayEx ska
ersätta nedanstående punkter som en del av Avtalet.

Leveransvillkor:
Leverans sker till din folkbokföringsadress.

11.1 Information till Slutkund om behandling av
personuppgifter,
kreditprövning
och
om
överlåtelse
Kund åtar sig att på strategiskt ställe på sin hemsida och
i anslutning till betalsätten Faktura respektive Konto
informera om behandling av personuppgifter och
kreditprövning för de Slutkunder som vill utnyttja
sådant betalsätt. Information som ska lämnas till
Slutkund är för närvarande denna:

Faktura ska betalas så att beloppet är mottagaren
tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid
försenad eller utebliven betalning tillkommer
dröjsmålsränta med gällande referensränta + 19,00%,
dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig
betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm
eller motsvarande lag som ersätter denna.

Betalningsvillkor
Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: [Kund
anger den faktureringsavgift kund tillämpar].

11.3
Information
som
rör
Fordran
Kunden ska också se till att Slutkund via en länk från
hemsidan kan ta del av Inlösarens allmänna villkor för
kontokrediten
och
Europeisk
standardiserad
konsument-kreditinstruktion (”SEKKI-formulär”).

Information om personuppgifter och kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en
förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om
betalning på kredit.
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall
innebär att en kreditupplysning tas. Tas en
kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig
per post.
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande
lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter
som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88
Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra
identifikation och kreditkontroll, för fakturering och
annan hantering som är knuten till fordran, samt för
statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika
bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för
beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till
underleverantörer och till myndigheter och annan som
har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan
också användas för marknadsföring av PayEx
produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte
skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till
detta på den adress som PayEx anvisar.
Information om överlåtelse
Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB,
556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning
med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på
det konto som PayEx anvisar.

11.2 Betalnings- och Leveransvillkor Faktura
Kund åtar sig att ha med nedanstående leverans- och
betalningsvillkor på strategiskt ställe på sin hemsida i
anslutning till betalsättet Faktura. Om andra villkor för
leverans eller betalning särskilt överenskommits mellan
PayEx och Kund får texten anpassas utifrån detta.
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