VILKÅR FOR KOMPLETT BANK FAKTURA
Gjelder fra 05.07.2019
Komplett Bank Faktura er et kostnadsfritt produkt levert av Komplett Bank, og innebærer at banken
vil innvilge deg kreditt tilsvarende total kjøpesum og benytte innvilget kreditt til å foreta betaling til
selger på dine vegne. I stedet for å motta betalingskrav fra selger vil du derfor motta faktura fra
Komplett Bank.
Komplett Bank Faktura gir deg mulighet til å få varen tilsendt før du betaler. Du får 14 dagers
betalingsfrist på Fakturaen, og du kan i denne tiden vurdere om utsatt betaling eller delbetaling
passer best for deg akkurat nå, se mer informasjon om dette lenger ned.

FAKTURAVILKÅR
Kredittid er 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes samtidig med varene. Hvis du ikke betaler
fakturaen tilkommer et purregebyr på 70,00 kr, samt en forsinkelsesrente på 9,50%. Ved fortsatt
utelatt betaling sendes et inkassovarsel med nytt purregebyr. Kravet blir deretter sendt til inkasso og
ytterligere omkostninger vil påløpe.

KREDITTSJEKK
Når du velger Komplett Bank Faktura som betalingsløsning kan det bli gjort en kredittsjekk. Dersom
kredittsjekk blir foretatt, vil et gjenpartsbrev sendes enten elektronisk eller per post.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk. Du finner Komplett Bank sine
Personvernregler, som gir en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer personopplysninger.
Ved å benytte deg av Komplett Bank sine betalingsløsninger godkjenner du at vi anvender dine
personopplysninger i henhold til Personvernreglene, inklusiv eventuell overføring til særskilt utvalgte
samarbeidspartnere. Du vil fra tid til annen kunne motta markedsføring av Bankens produkter på
epost. Du kan når som helst reservere deg mot slik markedsføring ved å logge deg inn på Min Side.
For mer informasjon om våre Personvernregler ber vi deg lese disse på våre nettsider.
(https://www.komplettbank.no/personvern/les-mer/)

SALGSPANT
Komplett Bank ASA har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som
sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr.
pantelovens § 3-14 flg.
Salgspantet omfatter alle varene som er spesifisert i kundens bestilling, og salgspantet sikrer
kreditten som tilsvarer kjøpesummen spesifisert i bestillingen. En spesifikasjon av de pantsatte
varene og beløpet pantet skal sikre framgår også av oversikten over kjøpet som banken sender
kunden i forbindelse med at varene sendes fra selgeren.
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