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Innehavare av Coop-kort kan beviljas Coop Konto 
med Kredit (Coop Kredit). Förutom villkor för Coop 
Konto gäller för Coop Kredit även följande villkor. I 
den mån villkoren är oförenliga gäller villkoren för 
Coop Kredit. 

 
1. Ansökan och beviljande av Coop Konto med 
Kredit 
Kontohavare som önskar Coop Kredit, skall, vara 
lägst 18 år, och inkomma till PayEx med särskild 
ansökan varefter sedvanlig kreditprövning utförs. 
PayEx förbehåller sig rätten att avslå ansökan om 
kredit samt att lagra uppgifter om kreditprövning. 
Kredittagare är Kontohavaren oavsett om extrakort 
är anslutna till kontot. Har Kortinnehavaren redan 
Coop Faktura, överförs utnyttjad kredit och 
eventuellt tillgodohavande till Coop Kredit med 
tillämpning av dessa villkor och villkor för Coop 
Konto ifrån dagen föravtalsbyte. 

 
2. Utnyttjande av Coop Kredit 
Kredittagaren kan disponera över beviljad kredit 
genom att från anslutet Coop Konto handla i Coops 
butiker och göra uttag i samband med sådana köp 
samt där så medges göra separata uttag i kassan. 
Kredittagare, som utnyttjat Coop Kredit, ska tillse 
att lägst det belopp som framgår av kontoutdraget 
från PayEx, är PayEx tillhanda senast den sista i 
varje månad. Betalning ska ske med 1/20 av 
skuldsaldot (inkl. ränta och avgifter) utjämnat till 
närmaste högre 100-tal kr. Understiger skulden 
100 kr inbetalas hela beloppet. Inbetalning ska ske 
via plusgiro eller via autogiro med fast eller aviserat 
belopp. PayEx äger rätt att utan föregående 
avisering förfoga över beviljad Coop Kredit till 
täckande av ränta, avgifter och kostnader som 
hänförs till krediten och andra anslutna 
tilläggstjänster till Coop-kort. 

 
3. Ränta 
För krediten utgår ränta för faktiskt utnyttjad kredit 
vid varje tillfälle och belastar Coop Konto månadsvis 
och räknas på 365 dagar på året. 

Besked om påförd ränta lämnas genom avisering 
varje månad. Kreditgränsen är f n högst 50 000 kr. I 
den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska 
beslut, ändrade upplåningskostnader för PayEx eller 
andra kostnadsförändringar som PayEx inte  skäligen 
kunde förutse när krediten lämnades, får PayEx 
medomedelbar verkan ändra räntesatsen för 
krediten. PayEx är skyldigt att tillämpa 
ränteändringsvillkor även till Kontohavarens 
förmån. PayEx lämnar meddelande om ändrad 
räntesats för krediten genom ett särskilt 
meddelande (exempelvis på kontoutdrag) till 
Kontohavaren. Accepterar inte Kontohavaren 
sådan ändring får Kontohavaren omedelbart säga 
upp Coop Kontot. 

 
Aktuella räntor återfinns i Prislistan 
 
4. Avgifter m.m. 
Avgifter utgår enligt PayEx vid var tid gällande 
Prislista. PayEx äger rätt att utan föregående 
avisering belasta Coop Konto för täckande av 
ränta, avgifter och kostnader som hänförs till 
Kortet, krediten och eventuella anslutna 
tilläggstjänster samt eventuella kostnader som 
Kontohavaren åsamkar PayEx. Vid dröjsmål med 
betalning och övertrassering utgår 
påminnelseavgift samt dröjsmålsränta 
motsvarande kreditränta plus ett tillägg enligt vid 
var tid gällande Prislista. Utöver avgifter 
tillkommer eventuella kostnader för inkasso. 
 
 
 
 
 
 

5. Kreditöverskridande 
Kredittagaren ansvarar för att betalning med Kort 
för köp motsvaras av behållning/godkänd kredit 
på konto. Skulle så inte ske är kredittagaren 
skyldig att omedelbart inbetala det överskjutande 
beloppet. 
 
Sådant överdrag föranleder dessutom avgift enligt 
bestämmelserna i dessa villkor. 
 
Kredittagaren är medveten om att en Transaktion 
kan bokföras på kontot först flera dagar efter det 
att Transaktionen genomfördes och att det är 
kredittagarens skyldighet att tillse att beviljad 
kreditgräns inte överskrids. Kredittagaren ansvarar 
även för köp gjorda med Coop Kredit av 
extrakortinnehavare. 
 
6. Överlåtelse av fordran 
Alla fordringar på kredittagaren ägs av PayEx som i 
sin tur äger rätt att överlåta/pantsätta fordran 
utan att i förväg inhämta kredittagarens 
godkännande. 
 
7. Kredittid för Coop Kredit 
Krediten gäller från och med den dag krediten 
beviljas och löper tillsvidare. 
 
8. Kreditgräns 
PayEx äger rätt att sänka kreditgränsen ner till 
utnyttjat kreditutrymme med två (2) månaders 
varsel. PayEx får dock sänka kreditgränsen 
omedelbart om det är skäligt t ex då Kontohavare  
inte längre anses ha betalningsförmåga för 
krediten. Kontohavare ska normalt underrättas 
härom innan sänkningen sker. Finns särskilda skäl 
behöver underrättelse inte göras i förväg t ex vid 
missbruk av krediten och vid misstanke om brott.     
 
9. Uppsägning av avtal 
Kontohavare och PayEx får, oavsett anledningen 
härtill, säga upp detta avtal. Uppsägning av 
Kontohavare ska ske senast en månad i förväg. 
Uppsägning av PayEx ska ske senast två månader i 
förväg. PayEx får dock säga upp avtalet med 
omedelbar verkan om Kontohavaren har gjort sig 
skyldig till väsentligt avtalsbrott. Skäl för 
uppsägning ska anges. PayEx får dock säga upp 
krediten omedelbart om det är skäligt t.ex. då 
Kontohavare inte längre anses ha 
betalningsförmåga för krediten. Kontohavare ska 
normalt underrättas härom innan rätten att utnyttja 
krediten inställs. Finns särskilda skäl behöver 
underrättelse inte göras i förväg t.ex. vid missbruk 
av krediten och vid misstanke om brott. Om 
Kontohavare avlider, försätts i konkurs eller om 
förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 § 
föräldrabalken, upphör avtalet med omedelbar 
verkan. 
 
Har avtalet sagts upp gäller kortvillkoren i 
tillämpliga delar så länge kontoskuld kvarstår på 
kortkontot. Detta innebär bl.a. att Kontohavare är 
betalningsskyldig såväl för transaktion som 
genomförs innan kortkontot sagts upp men som 
bokförs på kortkontot först efter 
uppsägningstidpunkten som för transaktioner 
som genomförs trots att rätten att använda kort 
har upphört. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Uppsägning av kredit till betalning i förtid 
PayEx har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid 
om någon av följande omständigheter föreligger: 
 

a) Kontohavaren är sedan mer än en månad i 
dröjsmål med betalningen av ett belopp som 
överstiger tio procent av kreditfordran, 

b) Kontohavaren är sedan mer än en månad i 
dröjsmål med betalningen av ett belopp som 
överstiger fem procent av kreditfordran och 
dröjsmålet avser två eller flera 

c) poster som har förfallit vid olika tidpunkter, 
d) Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt 

dröjsmål medbetalningen, 
e) Det står klart att Kontohavaren genom att 

avvika, skaffa undan egendom eller förfara på 
annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. 

 
Vill PayEx få betalt i förtid enligt denna punkt gäller 
en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från 
den tidpunkt då PayEx antingen sänder ett 
meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev 
till Kontohavaren eller uppsägningen på annat sätt 
kommer Kontohavaren  tillhanda. 

 

Har PayEx krävt betalning enligt denna punkt är 
Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om 
denne före utgången av uppsägningstiden betalar det 
kapitalbelopp, den ränta samt de  avgifter  som  har 
förfallit. Om  Kontohavaren  tidigare  med  stöd  av  
närmast ovanstående stycke har befriats från 
skyldigheten att betala krediter i förtid  gäller inte  
bestämmelserna i det stycket. Om hela eller delar av 
krediten inte utnyttjats, kan PayEx, om det är skäligt, 
exempelvis på grund av väsentligt dröjsmål med 
betalning, säga upp den outnyttjade delen av krediten 
att upphöra omedelbart. Normalt kommer PayEx att 
underrätta Kontohavaren om uppsägningen och 
skälen till den innan krediten upphör. Om det finns 
särskilda skäl, kan sådan underrättelse i stället 
lämnas omedelbart därefter. 

 
11.   Kreditupplysning 
I samband med ansökan om Coop Kredit kan PayEx 
komma att begära kreditupplysning gällande sökanden. 
Vidare kan kontroll av anställning och inkomst ske 
genom kontakt med uppgiven arbetsgivare. Kontroll 
sker också regelmässigt mot register hos 
kreditupplysningsföretag.


