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1. LUOTTO 

Yleisiä ehtoja sovelletaan, jos asiakas haluaa hakea luottoa maksaakseen myyjäyrityksen myymien tuotteiden käteishinnan laskulla. 

2. LUOTONANTAJA JA MAKSUNSAAJA 

Collector Bankilla on oikeus ilmoittaa asiakkaalle, että myyjäyritys siirtää oikeuden vaatia laskun maksamista Collector Bank AB:lle, 556597-0513, Box 

11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi (”Collector Bank”). Maksusta voi näin ollen vapautua vain suorittamalla sen Collector Bankille, tilinumero 

FI4618203000028241.  

3. LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI 

Collector Bank arvioi asiakkaan luottokelpoisuuden ennen laskumahdollisuuden myöntämistä. Jos edustaja tekee ostoksen asiakkaan lukuun, hän 

vakuuttaa, että hänellä on oikeus tehdä ostoksia asiakkaan puolesta. Collector Bank voi tarkistaa, että ostoksen tekijä on asiakkaan valtuutettu 

edustaja. Asiakas on vastuussa Collector Bankille kaikista asiakkaan edustajan asiakkaan lukuun tekemistä laskukaupoista. 

4. MAKSAMINEN LASKULLA 

Laskulla maksamisen yhteydessä veloitetaan lisämaksuna ainoastaan laskutusmaksu, jonka myyjäyritys veloittaa asiakkaalta ostosopimuksen 

mukaisesti. Käteishinta ilmoitetaan asiakkaan myyjäyritykseltä saamassa tilausvahvistuksessa. Lasku erääntyy maksettavaksi kaupan yhteydessä ja 

laskussa ilmoitetun päivien määrän kuluttua. Maksu on suoritettava tilisiirtona Collector Bankin tilille laskussa ilmoitettujen maksuohjeiden 

mukaisesti, ja sen on oltava Collector Bankin käytettävissä viimeistään laskun eräpäivänä. Jos asiakas maksaa laskun viimeistään eräpäivänä, laskuun 

ei tule lisäkuluja tai -maksuja. 

5. MAKSUN VIIVÄSTYMINEN 

Asiakkaalta veloitetaan viivästyskorkoa 2,5 % kuukaudessa kulloinkin jäljellä olevan velan eräpäivän ja koko maksun suorittamisen väliseltä ajalta. 

Asiakkaalta voidaan tarvittaessa veloittaa muistutusmaksu 15 EUR per maksumuistutus, perimiskulut sekä viranomais- ja tuomioistuinmaksut 

kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

6. ILMOITUKSET 

Collector Bank voi lähettää tietoja asiakkaalle sähköpostilla asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Collector Bank voi myös antaa tietoja 

asiakkaalle sähköisessä muodossa Collector Bankin kotisivulla www.collectorbank.fi. Jos asiakkaan toiminimessä, osoitteessa tai muissa 

yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, asiakkaan on ilmoitettava niistä välittömästi Collector Bankille. Ilmoitus tehdään osoitteeseen 

partner@collectorbank.fi.  

7. SIIRTÄMINEN 

Collector Bankilla on oikeus siirtää, lainata tai pantata asiakkaan laskusitoumus toiselle osapuolelle.  

8. HENKILÖTIEDOT   

Kun asiakas hakee luottoa, Collector Bank kerää ja tallentaa yksityishenkilöä, myös asiakkaan edustajaa, koskevia tietoja. Collector käsittelee tietoja 

tietojärjestelmässä asiakasta kohtaan tekemänsä sitoumuksen täyttämistä, luoton perustamista, hallinnointia ja laskutusta/ilmoitusten lähettämistä 

varten. Tietoja käsitellään myös lakisääteisten velvollisuuksien ja muiden säännösten noudattamiseksi sekä Collector Bankin omien ja sen 

yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseksi. Collector Bank voi täydentää henkilötietoja muista lähteistä, kuten yksityisistä ja 

julkisista rekistereistä saaduilla tiedoilla, ja käsitellä tietojen lisäämisen jälkeen myös näitä tietoja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Collector Bankin 

Ruotsissa ja ulkomailla toimiville yhteistyökumppaneille, jotka voivat käsitellä niitä edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi. Tiedot voidaan 

tallentaa ja niitä voidaan käyttää, vaikka asiakkaalle ei myönnettäisi luottoa. Collector Bank ilmoittaa käsiteltävät tiedot sen henkilön pyynnöstä, jonka 

henkilötietoja käsitellään. Henkilöllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on lisäksi oikeus pyytää Collector Bankia poistamaan tai oikaisemaan virheelliset 

tai puutteelliset tiedot. Pyyntö tehdään osoitteeseen partner@collectorbank.fi. 

9. VALITUS 

Jos asiakas on tyytymätön tapaan, jolla Collector Bank hoitaa asiakkaan luottoa, hän voi ilmoittaa siitä Collector Bankin asiakaspalveluun kirjallisesti 

osoitteeseen partner@collectorbank.fi tai soittamalla numeroon 09 3158 9948. Asiakas voi ottaa yhteyttä myös Collector Bankin valitusvastaavaan 

sähköpostilla osoitteeseen complaints@collectorbank.se tai puhelimitse numeroon 09 3158 9900. Collector Bankin toimintaa valvoo Ruotsin 

Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Stockholm, Ruotsi. Collector Bankin toimintaan tyytymätön asiakas voi ottaa yhteyttä myös 

Finansinspektioneniin, puhelin +46 8 787 80 00. Riita-asioissa asiakas voi kääntyä yleisen tuomioistuimen puoleen.  

10. RIITA-ASIAT 

Tähän luottosopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.  
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