Allmänna kontovillkor ”E-kreditköp”, maj 2018
1.

Parter

Kreditgivare är MoneyGo AB (556821-8209), nedan kallat
Kreditgivaren. Kontohavare är den som ansökt och beviljats
kredit. Vid fler än en Kontohavare svarar var och en
solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat
krediten.

2.

Ansökan och kreditprövning

Konsument ansöker om kredit genom att vid köp hos av
Kreditgivaren ansluten butik välja något av de
delbetalningsalternativ som erbjuds, antingen direkt vid
köptillfället eller via fakturan som konsument erhållit. För
att utreda om ansökan kan beviljas görs en kreditprövning
enligt gällande lag. Syftet med kreditprövningen är att
undersöka
om
konsumenten
har
ekonomiska
förutsättningar för att fullgöra aktuellt betalningsåtagande.
Kreditgivaren beslutar ensidigt om beviljande av
kreditavtalet och kreditutrymmet. Kreditgivaren förbehåller
sig rätten att utföra en ny kreditprövning för varje enskilt
köp som innebär att kreditutrymmet utvidgas. Vid nekad
kredit har konsumenten rätt att erhålla information om
orsakerna till avslaget.

3.

Användande av kontokredit

Kreditavtalet är en revolverande kontokredit och gäller
tillsvidare. Vilket innebär att Kreditgivaren ger
Kontohavaren ett kreditutrymme för användning av köp hos
av Kreditgivaren ansluten butik. Vidare kan även
kreditutrymmet användas för att delbetala tidigare gjort köp
via faktura i en av Kreditgivaren ansluten butik enligt de
villkor som framgår av informationen på fakturan.
Kreditavtalet är personligt, vilket innebär att det endast får
användas av Kontohavaren. Vid misstanke om missbruk ska
Kontohavaren snarast meddela Kreditgivaren.

4.

Kreditvillkor

För krediten gäller följande villkor.

4.1 Villkor för MoneyGo konto
Om Kontohavaren vid köpet väljer att betala med MoneyGo
konto och/eller om ingenting annat anges i kreditansökan,
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
(SEKKI), kredithandlingar i övrigt eller om Kontohavaren
inte följer de i förväg valda delbetalningsvillkoren så gäller
följande villkor:
Betalningsvillkor
1/24-del av den
utnyttjade krediten per
månad (min. 50 kr)

Uppl.
avgift
0 kr

Adm. avgift

Ränta

29 kr /mån

19,90 %

Ett representativt exempel är om 10 000 kr betalas av efter 3
månader. Den totala kostnaden blir då 10 029 kr (1
inbetalning * 10 029 kr). Den effektiva räntan blir 1,17 %.
Beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer 2015-09-09.

5.

Ränta

Ränta för krediten är rörlig. Kontohavaren ska betala ränta
på vid var tid utestående skuld enligt en årlig räntesats.
Förändring av räntesatsen får ske med omedelbar verkan
om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade
upplåningskostnader för Kreditgivaren, eller andra
kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen
kunde förutse när krediten lämnades. Ovanstående villkor
tillämpas även till Kontohavarens förmån. Underrättelse om
ränteändring sker genom särskilt meddelande till
Kontohavaren.

6.

Avgifter

Kontohavaren är skyldig att utöver ränta betala avgift till
Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren
har för krediten. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd
avgiften avser blivit utförd. Kreditgivaren får när som helst
under kreditens löptid besluta om höjning av avgift i den
mån Kreditgivarens kostnader ökat för den åtgärd till vilken
avgiften avser att täcka. Dessa kostnader är för närvarande
uppläggningsavgift samt administrationsavgift.

7.

Betalning och det totala beloppet att betala

Betalning av krediten ska ske månadsvis och vara
Kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen. Förfallodagen är normalt sett den siste varje månad om inte annat
anges på månadsavin. Betalning ska göras till av
Kreditgivaren anvisat bankgiro. På månadsavin framgår
beloppet som ska betalas för att fullfölja eventuellt valda
delbetalningsplaner
”Betala
enligt
plan”.
Även
minimibeloppet som ska betalas enligt villkoren för
MoneyGo konto redovisas ”Betala lägst”. Betalning ska alltid
ske även om månadsavin ej erhållits. Det totala beloppet
som ska betalas är summan av kreditbeloppet och
Kontohavarens samlade kreditkostnader. Det totala
beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid
tidpunkten för skuldebrevets upprättande. Eftersom räntan
är rörlig och avgifter kan komma att justera så utgör det
totala beloppet endast en indikation på vad det totala
beloppet blir. Det utnyttjade kreditbeloppet minskas genom
betalningar till Kreditgivaren och påverkas inte av
överenskommelser med butiken i efterhand. Om
Kontohavaren framställer reklamationer eller annat
ersättningsanspråk som grundar sig på den vara eller tjänst
för vilken krediten avser ska Kontohavaren i första hand
vända sig till butiken i första hand. Kreditgivaren ansvarar
dock enligt 29 § Konsumentkreditlagen.

Ett representativt exempel är om 10 000 kr betalas av på 12
månader. Den totala kostnaden blir då 11 460 kr (12
inbetalningar * 955 kr). Den effektiva räntan blir 29,22 %.
Beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer 2015-09-09.
Räntan är rörlig och kan justeras enligt avsnitt ”Ränta”
nedan.

8.

4.2 Villkor för MoneyGo delbetalning

Kreditgivaren har vid gjorda betalningar från Kontohavaren
rätt att avräkna samtliga förfallna räntor och avgifter innan
dess avräkning på kapitalbeloppet sker. Obetald ränta och
avgifter kapitaliseras månadsvis på förfallodatum.
Kontohavaren har rätt att på begäran och utan avgift under
kreditens löptid få en sammanställning över när kapital,
ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

Om Kontohavaren vid köptillfället väljer att betala enligt en
särskild erbjuden delbetalningsplan gäller villkoren för den
delbetalningsplan som valts. Delbetalningsvillkoren gäller
endast så länge Kontohavaren följer den aktuella planen.
Följs ej planen gäller istället villkoren för MoneyGo konto.
Exempel på aktuella MoneyGo delbetalningsplaner som för
närvarande erbjuds:
Betalningsvillkor

12 mån

36 mån

Köpsumma
Uppl. avgift

10 000 kr
245 kr

10 000 kr
245 kr

Adm. avgift

29 kr/mån

29 kr/mån

Ränta
Effektiv ränta
Månadsbelopp

0%
11,61 %
883 kr

9,95 %
19,27 %
360 kr

Sammanlagt belopp att betala

10 596 kr

12 960 kr

Räntan är rörlig och kan justeras enligt avsnitt ”Ränta”
nedan.

4.3 Villkor för MoneyGo kampanjer
Om Kontohavaren vid köptillfället väljer att betala enligt en
särskild erbjuden kampanj t.ex. ”Köp nu, betala om tre
månader” gäller villkoren för den kampanj som valts.
Kampanjvillkoren gäller endast så länge Kontohavaren följer
den aktuella planen. Följs ej planen gäller istället villkoren
för MoneyGo konto. Exempel på aktuella MoneyGo
kampanjer som för närvarande erbjuds:
Betalningsvillkor
Betalas vid det
tillfälle som anges
vid köpet.

Uppl. avgift
29 kr

Adm. avgift
0 kr

Ränta
0%

Betalningsfri månad

Kreditgivaren har rätt att erbjuda Kontohavaren betalningsfri månad och i så fall anges det direkt på månadsavin. Vid
betalningsfri månad debiteras ränta och eventuella avgifter
enligt gällande villkor.

9.

Avräkningsordning och betalningsplan

10. Dröjsmålsränta och förseningsavgift
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid, är
Kontohavaren skyldig att betala en vid var tid gällande
särskild dröjsmålsränta (f.n. 28,8%) på det förfallna
beloppet till dess att full betalning sker. Jämte
dröjsmålsräntan enligt ovan utgår förseningsavgift med
belopp som Kreditgivaren vid var tid tillämpar (f.n. 150 kr).

11. Lösen av kredit i förtid
Kontohavaren har rätt att när som helst utan avgift lösa
krediten i förtid.

12. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning till
en av Kreditgivaren angiven tidpunkt om någon av följande
omständigheter föreligger:
a) Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål
med betalning av ett belopp som överstiger mer än tio
procent av kreditfordringen.
b) Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål
med betalning av ett belopp som överstiger fem procent
av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler
poster som förfallit vid olika tidpunkter.
c) Kontohavaren är på annat sätt i väsentlig dröjsmål med
betalningen.
d) Det står klart att Kontohavaren genom att avvika,
skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt
undandrar sig att betala sin skuld.
Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkt a till c ovan
gäller en uppsägningstid av fyra veckor räknat från den
tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om
uppsägning i rekommenderat brev till Kontohavaren, eller

uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kontohavaren
tillhanda. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt
punkterna a till c, är Kontohavaren ändå inte skyldig att
betala i förtid, om Kontohavaren före utgången av
uppsägningstiden betalat vad som förfallit jämte
dröjsmålsränta.
Kontohavare
som
genom
denna
bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna
a till d, äger inte rätt att på nytt åberopa denna
bestämmelse.

13. Överlåtelse
Kreditgivaren har rätt att helt eller delvis överlåta eller
pantsätta sin fordran gentemot Kontohavaren till annan.
Kontohavaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina
rättigheter eller skyldigheter enligt kreditavtalet.

14. Ändring av de allmänna villkoren
Kreditgivaren har när som helst rätt att ändra de allmänna
villkoren utan inhämtande av Kontohavarens godkännande.
Sådana ändringar träder i kraft två månader efter det att
Kontohavaren blivit informerad om dessa. Kontohavaren
har rätt att inte godkänna sådana ändringar och istället
omedelbart säga upp avtalet genom att erlägga full betalning
senast dagen då ändringarna träder i kraft. Vid sådan
uppsägning är Kontohavaren inte skyldig att betala
ytterligare avgifter på grund av uppsägningen.

15. Uppgiftslämnande för
kreditupplysningsändamål
Uppgift om krediten, betalningsförsummelse eller
kreditmissbruk kan enligt gällande lag komma att lämnas
till kreditupplysningsföretag, m.fl.

16. Behandling av personuppgifter
Kreditgivaren ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Kontohavaren accepterar att Kreditgivaren behandlar personuppgifter som lämnas till Kreditgivaren eller som annars
uppkommer till en följd av Kreditgivarens tjänster.
Ändamålet härmed är att uppgifterna ska behandlas för
fullgörandet av avtalet, Kreditgivarens administration,
kredithantering, kreditbedömning, riskhantering, statistik
marknadsanalys, kundanalys, affärsutveckling, metodutveckling och för att ge Kontohavaren erbjudanden om nya
produkter och tjänster samt i övrigt för marknadsföringssyfte. Personuppgifter som behandlas är: namn,
adress, mobilnummer, telefonnummer e-postadress,
personnummer, kön, kopia på id-handling, bankkontonummer, riskbedömning penningtvätt, marknadsföringsspärrar, IP-adress, information om skuldebrev och i
kreditansökan samt engagemang hos MoneyGo. För mer
detaljerad information om Kreditgivarens behandling av
personuppgifter
se
vår
integritetspolicy
på:
www.moneygo.se

17. Meddelande
Kontohavaren ska omedelbart meddela Kreditgivaren om
ändring av namn, adress, e-post eller telefonnummer.
Kontohavaren godkänner att Kreditgivaren skickar information via brev, e-post, sms eller det sätt som lagen kräver.

18. Ångerrätt enligt lag
Kontohavaren har enligt gällande lag rätt att inom 14 dagar
ångra sitt ingående av kreditavtal. Ångerfristen börjar löpa
den dag då avtalet ingås, dock tidigast den dag då
dokumentationen enligt 14 § KkrL kommer Kontohavaren
tillhanda. Önskar Kontohavaren utnyttja ångerrätten ska
denne meddela Kreditgivaren skriftligen eller muntligen.
Om Kontohavaren vill utnyttja sin ångerrätt men ändå stå
fast vid köpet så tillämpas de fakturavillkor som angavs vid
köpet. Om inget annat angavs så gäller 14 dagars kredittid.
Om betalning uteblir utgår en betalningspåminnelse om för
närvarande 60 kr samt dröjsmålsränta om för närvarande
28,8%.

19. Begränsning av Kreditgivarens ansvar
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror av
svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott,
lockout, eller annan liknande omständighet. Förbehållet
ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om
Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i anda fall ska inte
ersättas av Kreditgivaren, om den varit normalt aktsam. Är
Kreditgivaren, till följd av omständighet som anges i denna
punkt, förhindrad att ta emot betalning, har Kreditgivaren
för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta
endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

20. Klagomål
Kontohavaren kan vid klagomål vända sig till direkt till
MoneyGo AB alternativt till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se.
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