Kontobestämmelser för din-X kontokort, gäller fr.o.m. 2015.01.01.
1. Parter
Kreditgivare:
Kontohavare:
Kortinnehavare:
Korttyp:

Skandinaviska Bensin AB din-X, nedan kallad din-X.
Den som sökt och beviljats konto.
Den för vilken kontokortet utfärdats för.
Privat

2. Inköpsställen
din-X kontokort gäller för inköp av varor och tjänster som normalt tillhandahålles på din-X försäljningsställen som är anslutna till kortsystemet.

3. Ansökan om konto
Ansökan sker hos din-X. Innan kontot beviljas göres sedvanlig kreditprövning.
Uppskattad inköpssumma per månad ska ifyllas 1 ansökan. Detta är ett krav för att ansökan skall och
behandlas. Privatpersoner kan ansöka och erhålla extra kontokort för t.ex. maka/make.

4. Ansvar för extrakort
Kontohavare är införstådd med att dennes ansvar enligt dessa villkor även omfattar samtliga på kontot
utfärdade kort.

5. Personuppgifter
Kortinnehavaren är införstådd med och samtycker till din-X behandling av personuppgifter, inklusive
personnummer. Behandlingen omfattar uppgifter om kortinnenavaren och kortinnehavarens inköp vilka
registreras som underlag för inköps-, fakturerings- och reskontrabehandling.

6. Kontokort
Kontokortet är din -X egendom och får inte överlåtas. Kortet skall vid anfordran omgående återlämnas
till din-X. Kortet är en värdehandling och ska förvaras på ett sådant sätt att risk ej uppstår att det utnyttjas på obehörigt sätt.
Kontokortets kontonummer ska alltid uppges vid korrespondens och vid inbetalning om inte det
bifogade inbetalningskoret används.
Kontokortet kan användas i kontokortsautomat. En 4-siffrig kod (PIN-kod) bifogas kontokortet i separat
försändelse. För att förhindra missbruk svarar kontohavren/ kortinnehavaren för att koden inte yppas för
obehörig och att koden inte förvaras med kortet eller att kod en inte antecknas på kortet. Koden skall
förvaras säkert så att kort och kod inte blir tillgängliga för obehöriga.
LÄR HELST KODEN UTANTILL.

7. Anmälan om förlorat kort
Om kontokort förkommer skall detta omedelbart anmälas till din-X kundtjänst, tel. 042-24 84 00.
Efter det att din-X fått anmälan om förkommet eller stulet kontokort, så svarar din-X för de förluster som
kan uppstå genomobehörigt bruk av kortet.
Vid kredit lämnad för enskilt bruk till privatpersoner är kontohavaren enligt konsumentkreditlagen
endast skyldig att betala belopp som påförts kontot om kortet överlämnas till annan eller om kortet
förlorats genom grov oaktsamhet eller om kontohavaren på annat sätt förlorat besittningen av kortet
och inte omgående efter upptäckten anmält förlusten till din-X kundtjänst.

8. Kontoköp
Då kontokortet används för betalning i kontokortsautomat eller kassaterminal debiteras kontohavaren
genom att kontokortet används tillsammans med den 4-siffriga koden (PIN koden). Användning av
kontokortet tillsammans med koden anses som kvittering av köpet och bildar underlag för fakturan.

9. Reklamation
Reklamation av varor och tjänster skall ske till försäljningsstället, där inköpet gjorts. Köpnota eller kvitto
medtages.

10. Betalningsvillkor
Fakturering sker omkring den 15:e i varje månad. Betalning ska vara din-X tillhanda senast på förfallodagen i slutet av samma månad.
Vid bristande betalning äger din-X rätt att debitera räntor och andra avgifter enligt gällande
bestämmelser.
Vid försenad betalning debiterar din-X dröjsmålsränta, f.n. 2% per månad. Påminnelseavgift debiteras
med 50 kronor.
Om kreditgräns överskridits eller om kontohavaren ej fullgör föreskriven månadsbetalning, äger din-X
rätt att omedelbart säga upp kontoavtalet och kräva betalning av hela den uteståendeskulden jämte
ränta och kostnader med hänsyn till de begränsningar som anges i konsumentkreditlagen.
din-X har rätt att, om inte kontot sköts enligt kontobestämmelserna, spärra kontokortet för vidare inköp.

11. din-X-giro
Kontohavaren kan medge i kontoansökan eller i efterhand på särskild blankett, att betalning av fakturor
får ske genom debitering av kontohavarens bankkonto eller personkonto.
Kontohavaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före
förfallodagen. Uttag av Fakturabelopp göres på kontohavarens angivna konto på förfallodagen.

12. Ändrade kontovillkor
din-X får efter att aktiva kontohavare aviserats därom via t.ex. faktura eller brev ändra i kontobestämmelserna. Med aktiv kontohavare menas de som fakturerats den senaste två månadersperioden.

13. Överlåtelse
din -X äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal.

14. Force majeure
din-X skall inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndigheters åtgärd, krigshändelser, strejk
eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller sålunda även om din -X själv vid tar eller är föremål för sagda konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall skall ersättas av din -X endast i den mån skada orsakats av
att din-X varit oaktsam.

15. Giltighetstid
Kontoavtalet upphör att gälla en månad efter det att kontohavaren eller din-X sagt upp detsamma.
Kontobestämmelserna gäller så länge som skuld kvarstår på kontot.
Om kontohavaren ej följer kontobestämmelserna eller felaktiga upplysningar om kontohavaren lämnats
eller de faktiska förhållandena vid kreditbedömningar senare ha ändrats, får din-X med omedelbar
verkan säga upp kontoavtalet eller sänka kreditgränsen.

16. Adressändring
Kontoinnehavaren skall vid ändring av namn eller adress omgående meddela
din-X om detta. Om så inte sker äger din -X rätt att debitera Kontoinnehavaren
kostnaderna för adress- eller annan efterforskning.

Skandinaviska Bensin AB din-X Kundtjänst
Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg

Kundtjänst, tel. 042-24 84 00
e-mail: info@din-x .se
www.din-x.se

