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ALLMÄNNA VILLKOR 2021-01-01 
Kreditgivare 
Kreditgivare är Fortus International Finance AB, org nr 556780-
5923, 
Mediavägen 4, 43891 Landvetter, (nedan ”Kreditgivaren”). 
 
Kredittagare 
Den som beviljats kredit i enlighet med dessa villkor kallas 
nedan ”Kredittagaren”. 
 
Kreditprövning 
Kredit beviljas efter särskild kreditprövning, vid vilken 
kreditupplysning kan komma att inhämtas. Kreditgivaren har 
även rätt att under kreditens giltighetstid ta kreditupplysningar i 
enlighet med kreditupplysningslagen. Kredittagaren ger i och 
med köpeavtals ingående via Säljare sitt godkännande till att 
Kreditgivaren utför kreditprövning och inhämtar 
kreditupplysningar avseende Kredittagaren. Kännedomskopia 
gällande upplysning tillställs den sökande oavsett om kredit 
beviljas eller inte. 
 
Kreditbeloppet 
Kvarstående skuld inklusive påförda avgifter och ränta. 
 
Tjänst DeladBetalning 
Vid delbetalningsköp gäller räntor samt betalningsvillkor enl vid 
köpet angivna villkor. 
 
Användning av krediten och betalningsansvar 
Krediten gäller för inköp gjorda hos butiker anslutna till 
Kreditgivaren. Krediten är personlig och får endast användas av 
kredittagaren. Kredittagaren ansvarar för och åtar sig att betala 
skulden, upplupna och debiterade räntor och avgifter samt 
kostnader hänförliga till krediten. 
Kredittagaren skall genast meddela Kreditgivaren vid misstanke 
om missbruk av krediten. 
 
Ånger 
Som kredittagare har du rätt att ångra din kredit . Du kan 
utnyttja ångerrätten genom att meddela Fortus detta inom 14 
dagar från det att kredit beviljats och du erhållit skriftlig 
information om lånevillkoren 
(Fortus DeladBetalning). Om du vill ångra din kredit enligt 
DeladBetalning inom 14 dagarsperioden måste du genast 
meddela detta till Fortus per telefon 010-222 15 00 eller via 
mail till info@fortusfinans.se. 
 
Signering av kreditavtal 
Vid godkänd kredit enligt DeladBetalning skall kreditavtal 
undertecknas digitalt via Mobilt BankID hos säljande butik. 
 
Kreditvillkor 
Villkor ”Fortus DeladBetalning” 
Den delbetalningsplan gäller, där belopp som står på avtalet 
(sista sidan). Om betalning inte görs med exakt angivet belopp 
och/eller inte i tid enligt tjänst DeladBetalning, äger 
kreditgivaren rätten att överföra hela Kreditgivarens fordran till 
ett Konto genom att tillämpa ränta och avgifter enligt villkor för 
Konto. 
Om kreditgivaren underlåter att i tid reglera delfaktura (tjänst 
DeladBetalning) påförs även en påminnelseavgift om f.n. 60 kr 
 
Konto 
Följande villkor avseende ränta och avgifter gäller för Konto. 
Ränta är f. n. 1,77 % per månad och beräknas på innevarande 
skuld den sista i månaden. Tillkommer aviavgift per kontoutdrag 
(genereras runt den 15:e månatligen med bet.villkor 15 dagar), 
f.n. 39 kronor. 
 

 
Räntor och avgifter 
Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala ersättning till 
Kreditgivaren för de kostnader kreditgivaren har för krediten. 
Ersättningar benämns f. n. uppläggningsavgift, administrativ 
avgift och aviseringsavgift vid delbetalningsköp. Sådan avgift 
skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd.  
 
Kreditgivaren äger rätt att ändra räntan p.g.a. kreditpolitiska 
beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnader 
uppkomna efter datum för dessa villkor som Kreditgivaren inte 
skäligen kunnat förutse vid kreditavtalets ingående. 
Kreditgivaren kan när som helst besluta om att införa eller höja 
avgifter för krediten i den utsträckning nya kostnader tillkommit 
eller ökat för den åtgärd som avgiften skall täcka. Ändring av 
räntor och avgifter meddelas Kredittagaren. 
 
Betalning Konto 
På kontoutdraget som Kredittagaren får varje månad framgår 
det lägsta belopp med vilket betalning skall ske till Kreditgivaren 
den sista vardagen i varje månad. Månadsinbetalningarna skall 
uppgå till minst 3,5 % av innevarande skuld per månad. Gjorda 
inbetalningar avräknas i första hand mot vid betalningstillfället 
upplupen ränta och avgifter. 
 
Förtida lösen av Kredit – Tjänst Delad Betalning 
Kredittagaren har rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid 
utan extra kostnad.  
För tjänst DeladBetalning måste Kredittagaren kontakta Fortus 
Finans Kundtjänst för korrekt skuldstatus och informera om att 
lösen är förestående alternativt precis genomförts via 
inbetalning.  
 
Utebliven betalning 
Vid dröjsmål med betalning över en månad och om förfallet 
belopp uppgår till mer än 10 % av skulden äger Kreditgivaren 
rätt att säga upp hela krediten till betalning i förtid. Detsamma 
gäller om det står klart att Kredittagaren genom att avvika, 
skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig 
att betala sin skuld. Vid uppsägning av 
krediten gäller en uppsägningstid om fyra veckor från det att 
Kredittagaren sänder meddelande med rekommenderat brev 
om uppsägning till Kredittagaren. Kredittagaren är dock inte 
skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av 
uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit, alternativt 
ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har Kredittagaren redan 
tidigare befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid i 
enlighet med föregående mening, gäller inte i föregående 
mening nämnda rättigheter för Kredittagaren. 
 
Ändrade villkor 
Förutom ändrade räntor och avgifter äger Kreditgivaren 
dessutom rätt att ändra dessa villkor i övrigt över tiden. Ändring 
av villkor meddelas Kredittagaren. 
 
Adressändring m.m. 
Kredittagaren skall omgående till Kreditgivaren meddela 
ändring av namn, adress eller annan omständighet som kan 
antas påverka förhållandet mellan Kredittagaren och 
Kreditgivaren. 
 
Överlåtelse av fordran 
Kreditgivaren har rätt att överlåta och/eller pantsätta sin 
fordran på Kredittagaren. 
 
Personuppgifter 
Kreditgivaren är ansvarig för behandlingen av de 
personuppgifter som 
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lämnas vid kreditansökan. Personuppgifterna kommer att 
registreras och behandlas i samband med kreditansökan, 
kreditprövning samt vid administration av krediten. 
Personuppgifterna kommer även att behandlas i syfte att 
upprätthålla kundrelationen och även för 
marknadsföringsändamål av Kreditgivaren jämte dess 
samarbetspartners för hantering och fullgörelse av ingångna 
avtal. Omdu vill få information om vilka personuppgifter om dig 
som behandlasav Kreditgivaren eller om du vill begära rättelse 
av personuppgifter kan du skriftligen begära detta genom att 
skriva till  
Fortus International Finance AB, org nr 556780- 
5923, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg. 
 
Uppgiftslämnande i enlighet med kreditupplysningslagen 
(1973:1173) 
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och 
kreditmissbruk kan av Kreditgivaren indirekt komma att lämnas 
till kreditupplysningsföretag m fl. 
 
Klagomål 
Klagomål sker genom telefon eller skriftligt meddelande till 
Fortus support, telefon 010-222 15 00. Kredittagaren kan vid 
missnöje med Fortus hantering också vända sig till 
Konsumentverket (www.kov.se) och vid tvister till ARN 
(Allmänna ReklamationsNämnden) telefon 08-555 017 00 eller 
till allmän domstol. 
 
Begränsning av Kreditgivarens ansvar 
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror av lag, 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 
lockout eller annan liknande omständighet. 
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller 
även om Kreditgivaren är föremål för eller själv vidtar sådan 
konfliktåtgärd. 
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av 
Kreditgivaren om denne varit normalt aktsam. Kreditgivaren 
ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av 
Kreditgivarens grova vårdslöshet. 
Det försäljningsställe som säljer varor eller tjänster för vilka 
kontot använts för betalning ansvarar gentemot kontohavaren 
enligt köpeavtalet och tillämplig lag. 
Reklamationer ska därför i första hand riktas mot 
försäljningsstället och inte mot Kreditgivaren som dock vid 
kreditköp ansvarar enligt konsumentkreditlagen. 
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