
     

Handelsbanken Finans •  Telefon 08-701 46 67

Skicka ansökan i kuvert portofritt till Handelsbanken Finans, Frisvar. Säljfinans. 110 00 Stockholm

KONTOAVTAL

HF 8063:2  03.11  HF 01 (ut 16)

Efternamn
Sökande/Kontohavare

Gatuadress

Postnummer och ort

Anställning sedan – år och månad

Arbetsgivare/egen rörelse, namn

Telefon bostaden (även riktnr)

Årsinkomst

Telefon arbetsgivare (även riktnr)
Fast

Förnamn

Ort och datum

Underskrift sökande/kontohavare

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att
ansökan föranleder sedvanlig kreditprövning, vilket bl a innebär att Handelsbanken Finans
inhämtar kreditupplysning och eventuellt kontaktar min arbetsgivare. Jag bekräftar att jag
har tagit del av och godkänt samtliga bestämmelser i detta avtal inklusive ovanstående
kreditvillkor.
Jag har tagit del av och godkänner även till detta avtal hörande kontovillkor HF 01 (ut 16).

Personnummer

Fyll i de vita fälten! V.g. texta.

Bekräftelse
10.000 kr 20.000 kr kr (max 50.000 kr)

Beviljas (kr)

Datum Sign

Övrigt

Basvillkor
Priser 2003-11

Uppläggningsavgift, f n 0 kr
Administrativ avgift, f n 25 kr
Årsränta, f n 15,5%
Årsavgift 150 kr
0% ränta upp till 60 dagar

Den effektiva räntan är beräknad på ett genom-
snittligt utnyttjande enligt konsumentverkets
riktlinjer (okt -99).

Produkt

701

Önskad köpgräns (om jag inte fyller i beloppet blir min köpgräns 15.000 kr)

Handelsbanken Finans noteringar

 803 031125

Kreditgräns

Egen företagare Pensionär

9 7 5 2 2 3 7 9
Avtalsnummer

141
Säljkanal

Handelsbanken Finans exemplar

SKOTERKORTET

Effektiv ränta

10.000 kr 21,32%
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1. INLEDANDE BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER 
Kortutgivare.
Kortutgivare i dessa kontovillkor är Svenska Handelsbanken AB (publ) och Handelsbanken Finans AB
(publ), sistnämnda bolag nedan benämnt HF.
Kontohavaren.
Privatperson som efter ansökan och kreditprövning beviljats konto med kredit. 
Kortinnehavare.
Privatperson för vilken kort utfärdats
Kontokort/Kort. 
Till ett konto utfärdade kort eller hörande kortnummer. 
Extrakort.
Kort (se definition ovan) som efter ansökan och kreditprövning kan utfärdas på kontohavarens make/
maka/sambo eller annan familjemedlem. 
Baskonto. 
Med Baskonto avses det konto över vilket samtliga inköp aviseras. 
Säljföretag. 
Företag som är anslutet till de betalningssystem som gäller för kortet.

Kontohavaren är bunden av  kontovillkoren genom undertecknande av ansökan och kortinnehavare
genom undertecknande av köpnota eller genom användning av kortet. Kontohavaren ansvarar för all upp-
kommen skuld på kontot och ska se till att samtliga kortinnehavare är medvetna om och följer kontovill-
koren. 

2. VILLKORSFÖRÄNDRINGAR
HF har rätt att ändra dessa kontovillkor. Om kontokrediten är outnyttjad kommer inte HF att skicka konto-
utdrag till kontohavaren. Det åligger kontohavaren att i sådant fall informera sig om aktuella kontovillkor
innan kontot utnyttjas. HF lämnar meddelande om eventuella ändringar av avgifter, kostnadsersättningar,
ränta och dröjsmålsränta i samband med att  kontoutdrag sänds till kontohavaren eller  genom annonse-
ring i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa kontoutdrag
sänds till kontohavaren.

3. KREDITGRÄNS
Kreditgräns.
För varje konto fastställer HF en kreditgräns.
Försäkran.
Vid användning av kontokortet innebär kortinnehavarens underskrift på köpnotan/uttagsordern, eller
användning av den personliga koden, en försäkran att han inte överskrider kreditgränsen.
Överdragen kreditgräns.
Om skulden på kontot överskrider den beviljade kreditgränsen ska kontohavaren vid anfordran inbetala
skillnaden till HF. Sådant överdrag kan dessutom föranleda en särskild övertrasseringsavgift som debite-
ras med det belopp HF vid varje tid tillämpar.

4. ANSVAR FÖR KONTOKORT OCH DE PERSONLIGA KODERNA 
Förvaring av kortet.
Kontokortet är personligt och får endast användas av kortinnehavare. Kortet ska förvaras på samma
betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. De instruktioner som HF lämnar tillsammans
med kortet ska följas.
Obehörig användning.
Kontohavaren är betalningsskyldig för belopp som HF påfört kontot genom att obehörig person använt
kortet om kortinnehavaren
- lämnat ifrån sig kontokortet till någon annan
- har förlorat kortet genom grov oaktsamhet
- på annat sätt förlorat kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till HF.
Om ett belopp har påförts kontot på det sätt som sägs i föregående stycke efter det att HF har mottagit
en anmälan om att kortinnehavare inte längre har detta i sin besittning, är kontohavaren betalningsskyldig
endast om kontohavaren förfarit  svikligt.
Hantering.
Kontohavaren förbinder sig att tillse att  kortinnehavare
1. vid mottagande av kontokortet, skriver sitt namn på detta
2. vid mottagande av de personliga koderna, så snart dessa tagits ur kuvertet förstör kodlapparna och

kuvertet
3. inte avslöjar koderna för någon
4. inte antecknar kod på kontokortet eller låter anteckning om kod vara fäst vid, eller förvaras i, samma

omslag eller fodral som detta
5. vid anteckning om kod inte anger dess egenskap av kod eller dess samband med kontokortet
6. genast anmäler till HF om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om kod eller att kon-

tokortet utnyttjats obehörigt
7. då kontot avslutas makulerar kontokortet
8. iakttar för kontot gällande bestämmelser.
Förlust av kontokort.
Kontohavaren ska omedelbart anmäla förlust av kontokort till HF, på tfn 08-701 46 67 eller +46-8-701 46 67.
Anmälan om återfunnet kort ska omedelbart  göras  till HF. Återfunnet kort ska makuleras.
Makulering av kort.
Vid utbyte av kort ska det gamla makuleras. Upphör detta avtal ska utfärdade kort omedelbart makuleras.
Missbruk. 
Kontohavaren ska underrätta HF vid misstanke om missbruk av kort samt söka omhänderta kortet.
Giltighetstid.
Kontokortets giltighetstid är begränsad till utgången av den månad och det år som finns präglat på kortet.

5. ANVÄNDNING AV KORTET
Användning. 
Kortinnehavare får använda kortet inom kreditgränsen och i enlighet med kontobestämmelserna i huvud-
sak på följande sätt;
Köp med basvillkor.
- För betalning i samband med köp av vara eller tjänst hos säljföretag som är anslutna till kontosystemet.
- För kontantuttag på bankkontor eller uttagsautomat.
Köp med kampanjvillkor. 
- För köp av vara i butik som har samarbetsavtal med HF. Kortet tillåter inköp med avvikande kreditvill-

kor. 
Begränsning av användning.
Kontokortet får inte användas för att betala kontantinsats vid andra typer av kreditköp.
Kortinnehavaren ska kvittera köp genom underskrift av köpnota, vilken tillhandahålls av säljföretaget.
Kortinnehavaren ska i samband med köp vid anfordran visa upp av bank godkänd legitimation. Vid betal-
ning via s k betalterminal, av teletjänst eller vid automatuttag ska användning av kortet anses som kvitte-
ring av det uttagna beloppet.

6. BETALNINGSANSVAR
Kontohavaren är betalningsansvarig för alla debiteringar som uppkommer genom användandet av kort
som utfärdats för kontot jämte räntor, avgifter och kostnader som påförts kontot med stöd av dessa vill-
kor. 

7. BETALNINGSVILLKOR
Skuld på kontot minskar bara genom betalningar till HF och påverkas inte av överenskommelser med för-
säljningsställe i efterhand. Vid retur av vara ska dock försäljningsstället utfärda en s k returnota, varvid kon-
toskulden minskas med motsvarande belopp. 
Månadsbetalning.
Kontohavaren ska betala till HF del av eller hela kontoskulden varje månad, dock normalt lägst 150 kronor
varvid HF avrundar det belopp kontohavaren ska betala till närmast högre 5-tal kronor (med undantag av
kampanjköp då  lägsta belopp att betala understiger 150 kronor).  Betalning ska vara HF tillhanda den sista
dagen i varje månad.
Om betalning inte sker i tid har HF rätt att belägga kontot med köpförbud till dess betalning influtit. 
Betalningsalternativ.
På varje kontoutdrag anges flera betalningsalternativ. Vid inbetalning avräknas det inbetalda beloppet först
mot det betalningsalternativ som gäller för fullföljandet av betalplanen för eventuella kampanjköp. Om det
inbetalda beloppet inte räcker till detta betalningsalternativ anses ett  lägre betalningsalternativ valt.
Kontoutdrag. 
Samtliga transaktioner på kontot redovisas på kontoutdrag som HF sänder till kontohavaren månaden
efter det att inköpet skett. Anmärkning mot kontoutdrag ska meddelas HF snarast efter det att kontout-
draget nått kontohavaren. Vid avsaknad av kontoutdrag ska kontohavaren kontakta HF. Betalning ska ske
även om kontoutdrag ej erhållits. Normalt bifogas förtryckta inbetalningskort. Om annat inbetalningskort
används ska personnummer och kontonummer anges.  
Betalningsfria månader.
Om kontohavaren följt kontovillkoren är han berättigad till två betalningsfria månader per kalenderår, dock
inte den  första månaden eller två månader i följd. Under betalningsfri månad debiterar HF kontot räntor
och avgifter enligt basvillkor, varmed kontoskulden ökar och återbetalningstiden förlängs. Vid utnyttjande
av betalningsfri månad ränteberäknas hela kontosaldot enligt kontots basvillkor.

8. RÄNTA OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA
Årsränta.
Kontohavaren ska betala ränta till HF efter en årlig räntesats som beräknas på kontoskulden per den sista
i månaden före aviseringsmånaden och minst 5 kr. HF debiterar räntan månadsvis. Ingen ränta debiteras
om kontohavaren har betalat föregående månads hela kontoskuld senast på förfallodagen. I den utsträck-
ning som det motiveras av
- kreditpolitiska beslut
- ökade upplåningskostnader för HF, eller
- andra kostnadsförändringar som HF inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades får HF ändra

räntesatsen för kontot. HF är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kontohavarens förmån. 

KONTOVILLKOR
Observera att räntesatsen på framsidan under rubriken basvillkor, avser av HF tillämpad räntesats angiven
månad och år och att HF av denna anledning kan komma att meddela ränteändring redan vid första avi-
seringstillfället, om detta är motiverat på grund av ovan angivna skäl.    
Dröjsmålsränta.
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kredittagaren betala särskild årlig dröjs-
målsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. HF debiterar kontohavaren dröjsmålsränta
månadsvis. Dröjsmålsräntan beräknas efter en årsräntesats, se basvillkor på framsidan, jämte ett tillägg
av fem procentenheter eller, när hela krediten förfallit,  en procentenhet. 
Jämte dröjsmålsränta enligt ovanstående utgår en förseningsavgift med det belopp HF vid varje tid till-
lämpar.
Tillgodohavande. 
Ränta utgår inte på kontohavarens eventuella tillgodohavande på kontot.
Kampanjköp.
För kampanjköp gäller den ränta och övriga betalningsvillkor som angivits i särskild för kampanjköp upp-
rättad handling.

9. AVGIFTER OCH KOSTNADER
Kostnadsersättningar. 
Kontohavaren är skyldig att utöver ränta betala ersättning till HF för de kostnader HF har för krediten.
Dessa kostnadsersättningar benämns f n uppläggningsavgift, administrativ avgift, kampanjavgift vid kam-
panjköp, årsavgift, kortavgift och extrakortsavgift. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser
blivit utförd. Kortavgift utgår per kontokort den månad kontokortet utfärdas och därefter var 12:e månad.
Erlagd kortavgift och extrakortsavgift för kontokortet återbetalas endast om HF på ett väsentligt sätt bru-
tit mot detta avtal och kontohavaren av denna anledning sagt upp avtalet. Avgift för extrakort utgår per
utfärdat extrakort. HF har rätt att när som helst under kredittiden besluta om höjning av kostnadsersätt-
ning  i den mån HFs kostnader ökat för den åtgärd ersättningen avser att täcka. 

Övriga avgifter.
Kontohavaren ska även vara skyldig att till HF betala andra avgifter än sådana som förorsakats av HFs
kostnader för krediten som sådan, såsom exempelvis övertrasseringsavgift och förseningsavgift. Sådana
avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som HF vid varje tid tillämpar.  

10. UPPSÄGNING AV AVTALET
Kontohavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan. 
HF får säga upp avtalet med en uppsägningstid av minst en månad. Avtalet får dock sägas upp med ome-
delbar verkan om kontohavaren gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. 
Uppsägning ska i detta fall ske skriftligen. När avtalet sagts upp får utfärdade kort inte längre användas
och kontohavaren ska omedelbart makulera samtliga kort. Om kontot inte nyttjats på 36 månader, äger HF
rätt att avsluta kontot utan skriftligt meddelande till kontohavaren. 

11. FÖRTIDA UPPSÄGNING
HF har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som HF bestämmer, om någon av följande
omständigheter föreligger.
1. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio

procent av kreditfordringen.
2. 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 flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
3. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats.
5. Det står klart att  kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt

undandrar sig att betala sin kredit.

Vill HF få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den
tidpunkt då HF sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kontohavaren eller
uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kontohavaren tillhanda.
Har HF krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om
han före utgången av uppsägningstiden betalat vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller
om kontohavaren vid uppsägning enligt punkt 4 och 5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven
uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. 
Har kontohavaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycket befriats från skyldigheten att
betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

12. FÖRTIDSINLÖSEN
Kontohavaren har rätt att, när han så önskar, helt eller delvis utan avgift lösa krediten i förtid.

13. REKLAMATIONER
Det försäljningsställe som säljer varor eller tjänster mot betalning med kontokort ansvarar gentemot  kon-
tohavaren enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Reklamationer bör därför i första hand riktas mot försälj-
ningsstället och inte mot HF, som dock vid kreditköp ansvarar enligt  konsumentkreditlagen.

14. MEDDELANDEN
Rekommenderat brev om krediten, som HF sänder till kontohavaren, ska anses ha nått adressaten senast
på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i kontoavtalet eller
som eljest är känd för HF. Bestämmelserna gäller inte meddelande för att avbryta preskription.

15. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Adressändring.
Kontohavaren ska i god tid före flyttning meddela HF adressändring.
Namnändring.
Kontohavaren ska omedelbart anmäla namnändring till HF och makulera kontokort med felaktiga uppgif-
ter.
Försäkringar.
För de försäkringar som är kopplade till kontot och dess användande gäller särskilda försäkringsvillkor.
Kundklubbar och bonusprogram.
Kontot och därmed kontohavaren kan komma att anslutas till kundklubbar och/eller bonusprogram som
administreras av HF eller annan samarbetspartner. 

16. BEGRÄNSNING AV HFs ANSVAR
HF är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndig-
hetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet
i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om HF själv är föremål för eller vidtar sådan kon-
fliktåtgärd. 
HF garanterar inte att inköp eller kontantuttag alltid kan ske hos anslutna försäljningsställen/banker. HF
ersätter således inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om kortinnehavare inte kunnat göra
inköp, automatuttag eller kontantuttag. HF ansvarar ej för olägenhet eller skada som kan åsamkas kortin-
nehavaren till följd av att kortet ej kan användas på grund av tekniska fel, eller på grund av att medel som
inbetalats ej blivit tillgängliga på kontot. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av HF, om HF
varit normalt aktsam. HF ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Är HF till följd av omständighet som
anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har HF för den tid under vilken hindret förelegat rätt
till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

17. ÖVERLÅTELSE
HF har rätt att överlåta sin fordran enligt detta avtal.

INFORMATION
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som lämnas till HF i samband med att detta avtal ingås eller som registreras såsom för-
beredelse för detta avtal ( ex vis kreditupplysning eller affärsbedömning) databehandlas hos HF och/eller
andra bolag i Handelsbankskoncernen och/eller andra bolag som HF samarbetar med. Databehandlingen
utförs för att HF ska kunna administrera avtalet och bevaka att det fullgörs. Databehandlingen omfattar bl
a uppgifter om kontakter med HF (t ex noteringar av frågor, synpunkter, överenskommelser, etc.) samt
uppgifter  om eventuella företrädare och om hur avtalet fullgörs. Personuppgifterna utgör vidare underlag
för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för riskhantering. Personuppgifterna
kan - om direktreklamsspärr inte begärts - komma att användas för marknadsföringsändamål av HF, av
andra bolag i Handelsbankskoncernen och av företag som HF samarbetar med.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av HF samt eventuell begäran om rättelse av felak-
tig personuppgift kan begäras skriftligen hos Handelsbanken Finans, 106 35  STOCKHOLM.

ÖVRIG INFORMATION
HF rapporterar en gång per år inbetalda räntor till Riksskatteverket (RSV)). Krediter med fler kredittagare
än en kan till HF ange önskad fördelning vid redovisning. Lämnas ingen uppgift om önskad fördelning till
HF, rapporterar HF all ränta som inbetald av kontohavaren. 

Uppgiftslämnande i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173)
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av HF komma att lämnas till kre-
ditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av HF. 

HF 01 (ut 16)


