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DEFINITIONER
Betalkonto – Ett konto utan kreditutrymme där Kontohavaren ges möjlighet att sätta in 
medel för köp av varor och tjänster hos Stadium i de försäljningskanaler där möjligheten 
att betala med Kreditkonto finns tillgänglig. För öppnandet av ett Betalkonto krävs 
att Kontohavaren, på samma sätt som föreskrivs för Kreditkonto, ingår motsvarande 
Kreditkontoavtal som gäller för Kreditkonto. Vad som föreskrivs i dessa allmänna villkor 
gäller i tillämpliga delar även för Betalkonto.
Kreditgivaren – Collector Bank AB, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg. 
Kreditgivaren är registrerad innehavare av, och bedriver verksamhet under, varumärket 
Walley
Kapitalskuld – Summan av samtliga köp som belastar Kreditkontot, exklusive ränta och 
avgifter som utgår enligt dessa allmänna villkor.
Kontohavare – Den förening (Stadium Team Sales kund) som beviljats Kreditkonto hos 
Kreditgivaren. 
Kontoskuld – Kontohavarens totala skuld på Kreditkontot, inbegripet samtliga köp som 
belastar Kreditkontot samt påförd ränta och avgifter i enlighet med dessa allmänna 
villkor.
Kortinnehavare – Fysisk person som Kontohavaren har givit behörighet att för 
Kontohavarens räkning belasta  Kontohavarens  Kreditkonto, och  som erhållit  ett 
Stadium Team Sales Card kopplat till Kontohavarens Kreditkonto.
Kreditkonto – Konto med angiven Kreditlimit som balanserar summan av de köp, 
räntor, avgifter, kostnader etc. som belastar Kreditkontot. Kontot kan användas för 
betalning av varor och tjänster hos Stadium i de försäljningskanaler där möjligheten att 
betala med Kreditkonto fin s tillgänglig. Kontohavaren ges även möjlighet att sätta in 
medel för köp av varor och tjänster hos Stadium i de försäljningskanaler där möjligheten 
att betala med Kreditkonto finns tillgänglig.
Kreditkontoavtal – Avtal mellan Kreditgivaren och Kontohavaren om Kreditkonto som 
ger Kontohavaren möjlighet att handla på kredit hos Stadium upp till avtalad Kreditlimit, 
där dessa allmänna villkor utgör en del.
Kreditlimit – Det högsta belopp som Kreditgivaren beviljar Kontohavaren att vid var tid 
ha utestående såsom kontoskuld.
Stadium – Stadium AB, 556187-3299, 601 60 Norrköping eller annat bolag inom 
koncernen.
Stadium Team Sales – Stadiums avdelning för föreningar.
Stadium Team Sales Card – Till Kontohavarens Kreditkonto kopplat särskilt anpassat 
och profilerat kort (ej Mastercard/Visa) som av Kortinnehavaren för Kontohavarens 
räkning kan användas för betalning av varor och tjänster hos Stadium i de 
försäljningskanaler där möjligheten att betala med Kreditkonto finns tillgänglig.

1. KREDITGIVARE OCH BETALNINGSMOTTAGARE
1.1
Kreditgivaren erbjuder de betalningsalternativ som tillhandahålls under Kreditkontot 
enligt dessa allmänna villkor. Stadium har överlåtit rätten att uppbära betalning till 
Kreditgivaren. Betalning kan således med befriande verkan endast ske till Kreditgivaren 
på anvisat konto.

2. STADIUM TEAM SALES FAKTURA 
2.1 
I de försäljningskanaler där möjligheten att betala mot Stadium Team Sales Faktura 
finns tillgänglig kan Du välja att betala Ditt köp hos Stadium Team Sales mot faktura. 
Genom att välja Stadium Team Sales Faktura bekräftar Du att Du tagit del av och 
godkänner dessa allmänna villkor samt åtar Dig att följa dessa. Fakturans betaltid är 30 
dagar. Vid e-postfaktura tillkommer en fakturaavgift om 19 SEK och vid postal faktura 
tillkommer en fakturaavgift om 19 SEK (aviseringssätt beror på försäljningskanal och 
kan inte väljas). Betalning skall erläggas till Collector Bank på det konto som anges på 
fakturan och skall vara Collector Bank till handa senast på fakturans förfallodag. Om 
Du betalar Din Stadium Team Sales Faktura senast på förfallodagen, uppkommer inga 
ytterligare kostnader eller avgifter än fakturaavgiften.
 
2.2 
Om Du väjer att betala mot Stadium Team Sales Faktura erhåller Du en faktura för varje 
köp Du gör hos Stadium Team Sales.

3. KREDITKONTOAVTAL
3.1 
Ansökan om Kreditkontoavtal sker i Stadium Team Sales partnerportal online.

3.2 
Genom behöriga firmatecknares signering av ansökan om Kreditkonto godkänner 
Kontohavaren dessa allmänna villkor samt åtar sig att, för det fall denna godkänns 
såsom Kontohavare, följa dessa. Kontohavaren bekräftar även att denna 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 Kreditlimit 
åsätts Kontohavaren. Beviljad Kreditlimit får inte överskridas. Kreditgivaren förbehåller 
sig rätten att i samråd med Stadium när som helst sänka Kreditlimiten för Kontohavaren 
om Kreditgivaren eller Stadium finner å nödvändigt. För det fall Kontohavaren efter 
kreditprövning inte bedöms kreditvärdig kan Kreditgivaren i samråd med Stadium bevilja 
Kontohavaren ett Betalkonto.

3.3 
Kreditkontoavtalet ingås och blir bindande mellan Kreditgivaren och Kontohavaren 
när ansökan om Kreditkonto signerats av Kontohavaren och ansökan godkänts av 
Kreditgivaren i samråd med Stadium.

3.4 
Kreditkontoavtalet ger Kontohavaren möjlighet att nyttja en kontokredit upp till beviljad 
Kreditlimit. Kontohavaren kan efter Kreditkontoavtalets ingående ansöka om höjning 
av Kreditlimit. Besked lämnas efter genomförd kreditbedömning. Kontokrediten kan 

användas för betalning av varor och tjänster hos Stadium i de försäljningskanaler där 
möjligheten att betala med Kreditkonto finns tillgänglig. Kontokrediten kan inte användas 
hos andra handlare än Stadium.

3.5 
Anmärkning mot debiterat belopp ska för att kunna göras gällande, ske till Kreditgivaren 
genast efter upptäckten.

4. STADIUM TEAM SALES CARDS
4.1 
Till Kreditkontot kopplas ett eller flera Stadium Team Sales Cards. Efter Kontohavarens 
godkännande registreras de Kortinnehavare som ska erhålla ett Stadium Team Sales 
Card kopplat till Kontohavarens Kreditkonto.

4.2 
Kontohavaren kan när som helst avstänga möjligheten för en Kortinnehavare att 
använda Kreditkontot. Kontohavaren ansvarar för att avregistrera Kortinnehavare som 
inte längre ska ha rätt att belasta Kreditkontot.

4.3 
Kontohavaren bär i förhållande till Kreditgivaren det fulla ansvaret för samtliga 
transaktioner som företas under Kreditkontoavtalet, såväl av Kontohavaren som av 
Kortinnehavare, och den betalningsskyldighet som därmed uppstår i förhållande till 
Kreditgivaren, inbegripet även ränta och avgifter som påförs Kreditkontot i enlighet med 
dessa allmänna villkor.

5. INSÄTTNING AV MEDEL PÅ KREDITKONTO/BETALKONTO
5.1 
Kontohavare som innehar Kreditkonto eller Betalkonto kan på av Kreditgivaren anvisat 
konto sätta in medel för användning till köp av varor och tjänster hos Stadium i de 
försäljningskanaler där möjligheten att betala med Kreditkonto finns tillgänglig.

5.2 
Finns innestående medel på Kreditkontot vid köptillfället kommer i första hand sådana 
tas i anspråk för att täcka köpet, i andra hand kommer köpet öka Kontoskulden.

5.3 
Betalkonto kan användas för köp endast i den utsträckning innestående medel räcker 
för att täcka köpet.

5.4 
Innestående medel på Kreditkonto/Betalkonto ska inte anses utgöra redovisningsmedel 
hos Kreditgivaren.

5.5 
Kontohavaren har inte rätt till någon ränta på innestående medel på Kreditkonto/ 
Betalkonto.

5.6 
Kontohavaren har rätt att när som helst begära saldobesked samt att Kreditgivaren 
betalar ut innestående medel på Kreditkonto/Betalkonto till Kontohavaren. I sådant fall 
ska Kontohavaren kontakta Kreditgivaren.

6. OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV KREDITKONTO
6.1 
Kontohavaren ansvarar för att omedelbart vid misstanke eller vetskap om obehörig 
användning av Kreditkontot, genast efter upptäckten spärra det Stadium Team Sales 
Card eller den Kortinnehavare som den obehöriga användningen avser.

7.  KONTROLLER
7.1 
Kontohavaren godkänner att Kreditgivaren inhämtar sedvanlig kreditupplysning i 
samband med ansökan om Kreditkontoavtal samt är införstådd med och godkänner 
att Stadium – 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.

8. AVISERING
8.1 
Alla köp som belastat Kreditkontot föregående månad samlas och aviseras månaden 
efter. Om köp belastat Kreditkontot föregående månad utställer KREDITGIVAREN 
månaden efter en kontoavi med aktuell Kontoskuld eller aktuellt saldo. Aviseringsavgift 
utgår per utställd avi enligt prislistan i punkten 18. Om Kontoskuld föreligger kan 
Kontohavaren välja att betala hela det aviserade beloppet eller att delbetala det 
aviserade beloppet enligt rak amortering tolv månader från senaste köp, jämte ränta och 
aviseringsavgift för månaden enligt prislistan i punkten 18, dock minst 50 kr per månad. 
Understiger Kapitalskulden 50 kr ska skulden betalas i sin helhet. Om hela det aviserade 
beloppet betalas senast månaden efter köpet utgår endast aviseringsavgift, ej ränta.

8.2 
Betalning ska erläggas till Kreditgivaren på det konto som anges på kontoavin och ska 
vara Kreditgivaren tillhanda senast den dag som anges på kontoavin. Kontoskulden 
minskar endast om betalning skett i enlighet med Kreditgivarens anvisningar. 
Överenskommelse om betalning som Kontohavaren träffat med Stadium eller annan 
part påverkar inte Kontoskulden. Kreditgivaren har rätt att bestämma att erlagd betalning 
ska avräknas mot ränta, avgifter, kostnader och kapital, i den ordning de nu anges. 
Kreditgivaren förbehåller sig även rätten att ta innestående medel på Kreditkonto/Betal- 
konto i anspråk för fordran/krav som Kreditgivaren har på Kontohavaren. 
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