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Administratör – Fysisk person som Huvudadministratören beviljat som administratör
av Kreditkontot.
Användare – Fysisk person som Huvudadministratören/Administratören har beviljat
som användare av Kreditkontot.
Byggmax – Byggmax AB, 556645-6215, Box 6063, 171 06 Solna.
Kreditgivaren – Collector Bank AB, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg.
Kreditgivaren är registrerad innehavare av, och bedriver verksamhet under, varumärket
Walley
Huvudadministratör – Fysiska personer som är behöriga firmatecknare för
Kontohavaren och som signerat Kreditkontoavtalet å Kontohavarens vägnar.
Kontohavaren – Den juridiska person som beviljats Kreditkonto hos Kreditgivaren
Kreditkontoavtal – Avtal mellan Kreditgivaren och Kontohavaren om Kreditkonto som
ger Kontohavaren möjlighet till kredit hos Byggmax upp till avtalad Kreditlimit, där dessa
allmänna villkor utgör en del.
Kreditkonto – Konto med angiven Kreditlimit som balanserar summan av de köp,
räntor, avgifter, kostnader etc. som belastat Kreditkontot.
Kreditlimit – Det högsta belopp som Kreditgivaren beviljar Kontohavaren att vid var tid
ha utestående såsom kontoskuld.
1. KREDITGIVARE OCH BETALNINGSMOTTAGARE
Kreditgivaren är kreditgivare vad gäller de betalningsalternativ som erbjuds enligt dessa
allmänna villkor. Byggmax har överlåtit rätten att uppbära betalning till Kreditgivaren.
Betalning kan således med befriande verkan endast ske till Kreditgivaren på anvisat
konto.
2. KREDITKONTOAVTAL
2.1
Ansökan om Kreditkontosavtal skall ske online. Ansökan skall undertecknas av
behöriga firmatecknare för Kontohavaren genom signering med e-legitimation eller i
Byggmax-butik i samband med första köpet. Ansökan om Kreditkontoavtal online kan
göras av behöriga firmatecknare för Kontohavaren eller av annan representant för
Kontohavaren. För det fall annan representant för Kontohavaren ombesörjer ansökan
online skickas ett signeringsuppdrag till behöriga firmatecknare för Kontohavaren,
som får signera ansökan med e-legitimation. Saknar behöriga firmatecknare möjlighet
att signera ansökan med e-legitimation eller i Byggmax-butik i samband med första
köpet, kan ansökan undertecknas av annan representant för Kontohavaren under
förutsättning att giltig fullmakt undertecknad av behöriga firmatecknare för Kontohavaren
tillhandahållits och godkänts av Kreditgivaren. Ansökan om Kreditkontoavtal kan
även ske genom pappersansökan som undertecknas av behöriga firmatecknare för
Kontohavaren, eller annan befullmäktigad representant för Kontohavaren, och sänds
per post till Kreditgivaren. Vid pappersansökan skall kopia på giltig legitimation (både
fram- och baksida) för behöriga firmatecknare för Kontohavaren bifogas. För det fall
pappersansökan undertecknas av annan representant för Kontohavaren skall giltig
fullmakt undertecknad av behöriga firmatecknare för Kontohavaren tillhandahållas och
godkännas av Kreditgivaren.
2.2
Genom signeringen av ansökan godkänner Kontohavaren dessa allmänna villkor samt
åtar sig att, för det fall denne godkänns såsom Kontohavare, följa dessa. Kontohavaren
bekräftar även att denne tagit del av dessa allmänna villkor samt förstått innehållet i
desamma. Om Kreditgivaren, efter genomförd kreditprövning, vid vilken kreditupplysning
inhämtas, godkänner
Kontohavaren såsom kreditvärdig, beviljas Kontohavaren Kreditkonto och preliminär
Kreditlimit åsätts Kontohavaren. Kontohavaren uppger vid ansökningstillfället önskad
Kreditlimit.
2.3
Kreditkontoavtalet ingås och blir bindande mellan parterna när ansökan om Kreditkonto
signerats av Kontohavaren och ansökan godkänts av Kreditgivaren. I samband med
den första aviseringen skickas slutlig bekräftelse på vilken Kreditlimit som åsatts
Kontohavaren. Den slutliga Kreditlimiten är satt med hänsyn tagen till Kontohavarens
kreditvärdighet och i övrigt i enlighet med god kreditgivningssed.
2.4
Kreditkontoavtalet ger Kontohavaren möjlighet att nyttja en kontokredit upp till
beviljad Kreditlimit. Kontokrediten kan användas för betalning av varor och tjänster
i alla Byggmaxbutiker i Sverige och på webbplatser där varor och tjänster från
Byggmax saluförs och som tillåter betalningsalternativen enligt dessa allmänna villkor.
Kontokrediten kan inte användas hos andra handlare.
2.5
Beviljad Kreditlimit får inte överskridas. Kontohavaren försäkrar vid varje transaktion att
Kreditlimiten inte överskrids samt att vid varje tidpunkt gällande kontovillkor efterföljts.
2.6
Anmärkning mot debiterat belopp ska för att kunna göras gällande, ske till Kreditgivaren
genast efter upptäckten.
3. ANVÄNDARE
3.1
De behöriga firmatecknarna som signerat Kontoavtalet å Kontohavarens vägnar är
Huvudadministratör för Kreditkontot.
3.2
Huvudadministratören belastar Kreditkontot vid köp i Byggmax-butik genom att vid varje
transaktion bekräfta sin identitet genom att legitimera sig med giltig legitimation.
3.3
Huvudadministratören kan å Kontohavarens vägnar registrera andra Administratörer

för Kreditkontot. En Administratör ges behörighet att använda Kreditkontot för köp i
Byggmax-butik samt att ge andra representanter för Kontohavaren, s k Användare,
behörighet att använda Kreditkontot för köp i Byggmax-butik. Huvudadministratören
lägger till Administratörer genom det gränssnitt som vid var tid erbjuds av kreditgivaren.
Huvudadministratören kan när som helst ta bort en Administratör och därmed avstänga
möjligheten för Administratören att använda Kreditkontot. Huvudadministratören
ansvarar för att ta bort en Administratör som inte längre skall ha rätt att vara
Administratör.
3.4
Huvudadministratör/Administratör kan tillåta Användare att använda Kreditkontot för
köp i Byggmax-butik. Huvudadministratören/Administratören lägger till Användare
genom det gränssnitt som vid var tid erbjuds av Kreditgivaren. Huvudadministratören/
Administratören kan när som helst ta bort Användare och därmed avstänga möjligheten
för Användare att använda Kreditkontot. Huvudadministratören/Administratören ansvarar
för att ta bort en Användare som inte längre skall ha rätt att vara Användare.
3.5
Kontohavaren bär i förhållande till Kreditgivaren det fulla ansvaret för samtliga de
transaktioner som företas under Kreditkontoavtalet, såväl av Huvudadministratören och
Administratören som av Användare, och den betalningsskyldighet som därmed uppstår
i förhållande till Kreditgivaren, inbegripet även sådan ränta och avgifter som påförs
Kreditkontot i enlighet med dessa allmänna villkor.
4. OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV KREDITKONTO
Kontohavaren/Huvudadministratören ansvarar för att omedelbart vid misstanke eller
vetskap om obehörig användning av Kreditkontot, genast efter upptäckten spärra den
Administratör/Användare som den obehöriga användningen avser.
5. KONTROLLER
Kontohavaren godkänner att Kreditgivaren inhämtar sedvanlig kreditupplysning i
samband med ansökan om Kreditkontoavtal samt är införstådd med och godkänner
att Byggmax och eventuell annan part som saluför Byggmax varor och tjänster - som
avser att bedöma Kreditkontots användande som betalningsmedel - äger rätt att genom
förfrågan till aktuella register kontrollera om täckning finns på Kreditkontot i samband
med betalning.
6. FAKTURA
6.1
Kontohavare som tecknat Kreditkontoavtal kan vid köptillfället välja att betala mot
faktura. Kontohavaren kan handla produkter upp till ett värde motsvarande den
Kreditlimit som Kreditgivaren beviljat Kontohavaren.
6.2
Om skuld föreligger på Kreditkontot, utställer Kreditgivaren faktura enligt avtalat
faktureringsintervall. Kontohavaren kan välja mellan de faktureringsintervall som
Kreditgivaren från tid till annan erbjuder, så som:
Fakturering i samband med varje köp, med 14 dagars betalningstid.
Fakturering två gånger i månaden där alla köp under första eller andra delen av
månaden samlas och aviseras med 14 dagars betalningstid.
Fakturering en gång i månaden där alla köp under månaden samlas och aviseras
månaden efter. Betalning skall vara Kreditgivaren tillhanda senast den sista vardagen i
aviseringsmånaden.
6.3
Vid betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift i enlighet med Prislistan i punkten
17. Betalning skall erläggas genom överföring till Kreditgivarens bankkonto och vara
Kreditgivaren till handa senast på fakturans förfallodag. Om hela fakturan betalas senast
på förfallodagen, uppkommer inga ytterligare kostnader eller avgifter.
7. FAKTURERINGSINTERVALL
Som utgångspunkt tillämpas månadsfakturering i enlighet med punkten 6.2 3) ovan.
Kont havaren kan kontakta Kreditgivaren för ändring av faktureringsintervall. Ändring av
faktureringsintervall förutsätter Kreditgivarens godkännande.
8. RÄNTA OCH AVGIFTER
8.1
Kontohavaren är skyldig att betala en fakturavgift per utställd faktura till Kreditgivaren.
Fakturaavgiften finns angivna i Prislistan i punkten 17 och debiteras Kreditkontot i
samband med fakturering.
8.2
Kontohavaren är även skyldig att betala räntor och andra avgifter till Kreditgivaren i
enlighet med vad som anges i dessa allmänna villkor. Sådana räntor och avgifter utgår
med belopp som anges i Prislistan i punkten 17. Räntor och avgifter enligt detta stycke
belastar Kreditkontot den månad dessa uppstår.
8.3
Kreditgivaren äger rätt att ändra räntor och avgifter. Kreditgivaren lämnar meddelande
om ändringen antingen genom ett särskilt meddelande till Kontohavaren eller genom
annonsering på www.walley.se. Ändringen träder i kraft omedelbart efter det att skriftligt
meddelande om ändringen tillsänts Kontohavaren eller ändringen meddelats på www.
walley.se
9. ÄNDRING AV VILLKOR
9.1
Kreditgivaren får besluta om ändring av kontovillkor om Kreditgivaren lämnar
meddelande om ändringen antingen genom ett särskilt meddelande till Kontohavaren
eller genom annonsering på www.walley.se. Ändringen träder i kraft omedelbart efter det
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att skriftligt meddelande om ändringen tillsänts Kontohavaren eller ändringen meddelats
på www.walley.se.
9.2
Om Kontohavaren inte accepterar ändringen, får Kontohavaren säga upp
Kreditkontoavtalet genast, varpå möjligheten att använda kontokrediten omedelbart
upphör. Om Kreditkontot används anses Kontohavaren ha godkänt ändringarna i och
med användandet.
10. REKLAMATION AV VAROR OCH TJÄNSTER BETALDA MED KREDITKONTO
Byggmax eller annan part som sålt varan eller tjänsten ansvarar för fel i varan eller
tjänsten. Reklamation ska därför riktas mot Byggmax.
11. BETALNINGSFÖRSUMMELSE
Om betalning inte sker i rätt tid har Kreditgivaren rätt att debitera dröjsmålsränta
enligt Prislistan i punkten 17 per månad på den vid var tid utestående skulden
från förfallodatum tills full betalning sker. Om grund därför föreligger kommer även
påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar att
påföras i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.
12. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
12.1
Kreditkontoavtalet gäller från den tidpunkt som anges i punkten 2 och tills det sägs upp
av någon av parterna.
12.2
Kreditkontoavtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.
Uppsägning av Kreditkontoavtalet ska ske skriftligen. Efter upphörandet gäller villkoren
för Kreditkontoavtalet i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på Kreditkontot.
12.3
Har Kontohavaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor eller annan
förpliktelse mot Kreditgivaren, missbrukat eller övertrasserat Kreditkontot eller gjort
sig skyldig till annat väsentligt avtalsbrott, eller det finns skälig anledning att anta att
Kontohavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Kreditgivaren,
har Kreditgivaren rätt att med omedelbar verkan säga upp Kreditkontoavtalet, och
Kontohavarens skuld förfaller därmed till omedelbar betalning. Om Kontohavaren
försätts i konkurs upphör Kreditkontoavtalet automatiskt och rätten att använda
Kreditkontot omedelbart.
12.4
Upphör Kreditkontoavtalet spärras Kreditkontot från användning.
13. ANSVAR OCH BEFRIELSEGRUNDER
13.1
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som orsakats Kontohavaren som beror av
lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott, eller annan
omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad,
bojkott och lockout gäller även om Kreditgivaren självt är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd.
13.2
Kreditgivarens ansvar för skada under Kreditkontoavtalet är, såvida Kreditgivaren
inte agerat grovt vårdslöst, begränsad till direkta skador som uppkommit genom
Kreditgivarens vårdslöshet. Kreditgivaren ansvarar för indirekta skador endast
om och i den omfattning som föreskrivs i tvingande lagstiftning. Föreligger hinder
för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av
omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp tills hindret har
upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Kreditgivaren betala ränta efter
den räntesats som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande
referensränta med tillägg av två procentenheter.
14. MEDDELANDEN
Kontohavaren ansvarar för att omgående meddela Kreditgivaren om ändrad firma,
adress, e-postadress eller andra uppgifter som är av vikt för kommunikation. Har
Kreditgivaren skickat meddelande till Kontohavarens senast uppgivna adress, ska
meddelandet anses ha kommit Kontohavaren tillhanda senast på sjunde dagen efter
avsändandet. Detta gäller inte om meddelandet skickats i preskriptionsbrytande syfte.
Meddelande som sänts med e-post eller telefax ska anses ha nått Kontohavaren
omedelbart. Meddelanden till Kreditgivaren skall ställas till: Walley, Box 11922, 404 39
Göteborg

17. PRISLISTA
Räntor
Dröjsmålsränta 24 %, dock lägst 50 kr
Avgifter under Kreditkonto
Fakturaavgift 29 kr/faktura
18. KREDITGIVARENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
18.1
Genom tecknandet av Kreditkontoavtal och nyttjandet av Kreditkonto kommer
personuppgifter om enskild person, däribland Huvudadministratör, Administratör och
Användare, att lämnas till Kreditgivaren. Personuppgifter som lämnas till Kreditgivaren,
bolag i Kreditgivarens koncern eller som registreras i samband med uppläggning
av krediten, administration av denna eller i övrigt inom ramen för Kreditkontoavtalet
kommer att behandlas i datasystem av Kreditgivaren. Kreditgivaren kan komma att
komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata
och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Uppgifterna
kommer att behandlas för att möjliggöra en effektiv kredithantering och kan dessutom
utgöra underlag för Kreditgivarens marknads- och kundanalyser, affärs- och
metodutveckling, beräkning och administration av riskhantering, statistik och för att
utveckla erbjudanden om nya produkter och tjänster. Personuppgifter kommer att
samlas in i anslutning till tecknandet av Kreditkontoavtal samt i samband med köp hos
Byggmax, s.k. inköpsinformation (d.v.s. information om inköpsställe, belopp, tidpunkt för
köpet och vem som utfört köpet). Ändamålet med behandlingen av inköpsinformation
är bl.a. att administrera skulden samt beräkna och administrera räntor och avgifter
enligt Kreditkontoavtalet. Informationen kan även användas för riktad marknadsföring.
Personuppgifterna kommer inte att användas för direktreklam om kund begärt s.k.
direktreklamspärr hos Kreditgivaren.
18.2
Personuppgifterna kan utlämnas till och behandlas av företag och organisationer
med vilka bolag Kreditgivaren samarbetar såväl i Sverige som utomlands, däribland
Byggmax, för fullgörande av ovan angivna ändamål. Kreditgivaren eller bolag i
koncernen eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan kan komma
att sända Kontohavaren marknadsföring och annan information via elektronisk post
(e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för
individuell kommunikation. Kreditgivaren kan även komma att spela in inkommande och
utgående telefonsamtal.
18.3
Kreditgivaren tillhandahåller på begäran från person vars personuppgifter behandlats
uppgift om vilken information som behandlats. Begäran ställs till Kreditgivaren på
adressen Walley, Box 11922, 404 39 Göteborg. Person vars personuppgifter behandlats
har rätt att begära att Kreditgivaren tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller
ofullständiga. Kontohavaren/person vars personuppgift behandlats kan vidare anmäla till
Kreditgivaren att denne inte vill ha direktreklam från Kreditgivaren.
18.4
Information om behandling av personuppgifter lämnas av Kreditgivarens kundtjänst
som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift och meddelande om
direktreklamspärr.
18.5
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse, missbruk av Kreditkonto m.m. kan
av Kreditgivaren komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. Ytterligare
upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av Kreditgivaren.
19. PENNINGTVÄTT
Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
(”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda
bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har
haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller
biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman
vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör,
högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers
närmsta familjemedlemmar och kända medarbetare, (”PEP)”. Genom ingående av
Kreditkontoavtal bekräftar Kontohavaren att verklig huvudman och företrädare för
Kontohavaren inte har status av PEP. Kontohavaren bekräftar även att sådana personer
inte förekommer på några sanktionslistor

15. TILLÄMPLIG LAG, KLAGOMÅL M.M.
För Kreditkontoavtalet gäller svensk lag. Eventuella klagomål kan lämnas till
klagomålsansvarig på Collector Bank klagomal@collectorbank.se. Beslut i
klagomålsärende fattas av klagomålsansvarig eller i mer omfattande ärenden av en
särskild beslutsgrupp. Tvist med anledning av Kreditkontoavtalet skall avgöras av allmän
domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.
16. ÖVRIGT
Alla fordringar ägs av Kreditgivaren. Kreditgivaren får utan Kontohavarens medgivande
överlåta eller pantsätta Kreditkontoavtalet, med samtliga däri gällande rättigheter och
skyldigheter, och/eller fordran till annan. Kontohavaren får inte överlåta någon del av
Kreditkontoavtalet eller krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande.
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