1. VILLKOR FÖR 3-MÅNADERSFAKTURA
Detta avtal (”Avtalet”) gäller mellan a) dig som väljer att ansöka om att få betala de varor och tjänster du köpt från någon av våra partners via
3 månaders faktura och b) Captum Group AB, 556878-2972, Box 7123, 40233 Göteborg (”Captum”). Captum kontaktas lämpligast via
kundservice@captumgroup.se.
2. KREDITPRÖVNING
2.1 Captum kommer, innan du beviljas att betala med faktura, att genomföra en kreditprövning. Som en del av kreditprövningen kan Captum
komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag och du får då en kopia på kreditupplysningen från
kreditupplysningsföretaget.
2.2 Captum kan komma att göra en ny kreditprövning vid varje nytt köp oavsett om du tidigare handlat mot faktura eller inte.
3. VILLKOR FÖR FAKTURABETALNING
3.1 Vid betalning med 3-månadersfaktura tillkommer i normalfallet en fakturaavgift på f n 97 SEK *). Avvikelser kan förekomma hos vissa
partners, se information vid beställning. Fakturan skickas ut kring den femtonde i månaden, som betalning ska ske och förfallodagen är den
näst sista bankdagen. Beroende på när i månaden du gör ditt köp betyder detta att du kan erhålla upp till 105 dagars räntefri kredit. Du kan
alltid logga in på www.captumgroup.se och se när och hur mycket du ska betala.
3.2 Betalning ska erläggas enligt instruktioner på fakturan och vara Captum tillhanda senast på förfallodagen. Om betalningen är Captum
tillhanda senast på förfallodagen tillkommer inga ytterligare kostnader eller avgifter.
3.3 När du har fått din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, få erbjudande om att betala ett lägre belopp och på så
sätt ansöka om att göra om din faktura till en kontokredit med delbetalning där du kan välja att betala i din egen takt. Genom att delbetala
enligt sådant erbjudande ansöker du om kontokredit med delbetalning i enlighet med Captums vid detta tillfälle gällande kreditvillkor (se
villkor som finns på hemsidan).
4. DRÖJSMÅL MED BETALNING
4.1 Vid utställande av skriftlig betalningspåminnelse debiteras en påminnelseavgift enligt lag. Vid försenad betalning debiteras
dröjsmålsränta från förfallodagen enligt en räntesats motsvarande Riksbankens vid var tid gällande referensränta + 24 %-enheter *). Sådan
ränta löper på utestående fordran till dess att full betalning är Captum tillhanda. Vid överlämnande till inkasso kapitaliseras hela den
utestående skulden inklusive avgifter.
4.2. Om du framställer reklamationer eller annat ersättningsanspråk som grundar sig på den vara eller tjänst som är betald med Captum bör
du i första hand vända dig direkt till försäljningsstället. Captum ansvarar dock gentemot dig i enlighet med 29 § Konsumentkreditlagen.
5. PERSONUPPGIFTSHANTERING
Captum är personuppgiftsansvarig för behandlingen och Captum behandlar dina personuppgifter med respekt och största omsorg om din
personliga integritet. Det är Captums målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I Captums
integritetspolicy finns information om hur dina personuppgifter behandlas. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta
kundservice på kundservice@captumgroup.se eller 031-304 82 00.
När du använder Captum tjänster och/eller ansöker om kredit, behandlas dina personuppgifter i enlighet med Captums integritetspolicy. Det
är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.
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