Avtal om kreditupplysningstjänst
Användaruppgifter
Namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Telefon

Telefax

E-postadress

Användare
Namn

E-postadress

Namn

E-postadress

Namn

E-postadress

Namn

E-postadress

Namn

E-postadress

Namn

E-postadress

Text på omfrågadkopia
Namn på företaget / avdelningen
Referens, person (ej obl.)
Gatuadress
Ev. c/o adress
Postadress
Telefon med riktnummer

Underskrift firmatecknare
Härmed har jag/vi tagit del av och godkänner licensvillkor och priser, för kreditupplysningstjänster från Svea Kreditinfo AB.
Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande

Solna

Göteborg

Helsingborg

Umeå

Åseda

SE-169 81 Solna
Sverige

Box 2149
SE-403 13 Göteborg
Sverige

Kanongatan 157
SE-254 67 Helsingborg
Sverige

Umestans Företagspark
SE-903 47 Umeå
Sverige

Box 116
SE-364 21 Åseda
Sverige

Evenemangsgatan 31
Tel: + 46 8 735 90 00
Fax: +46 8 735 42 09

Otterhällegatan 12 B
Tel: + 46 31 17 25 45
Fax: + 46 31 711 18 16

Kanongatan 157
Tel: + 46 8 735 90 00
Fax: + 46 8 735 42 09

Umestans Företagspark
Tel: + 46 8 735 90 00
Fax: + 46 8 735 42 09

Skolgatan 8
Tel: + 46 8 735 90 00
Fax: + 46 474 716 68

www.sveaekonomi.se
info@sveaekonomi.se
Org. nr: 556521-6792
Säte: Stockholm

LICENSVILLKOR FÖR SVENSKA KREDITUPPLYSNINGSTJÄNSTER FRÅN BUSINESS CHECK
Gäller från och med 2011-01-01

5. Kreditupplysningskopia

1. Allmänt

Personupplysning

1.1. Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller
råd som lämnas till ledning för bedömning av annans
kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt
hänseende. Kreditupplysningar indelas i personupplysningar och företagsupplysningar.
1.2. Personupplysning är en kreditupplysning avseende
privatpersoner och enskilda näringsidkare. Personupplysningar omfattas av särskilda skyddsregler. Personupplysning omfattar fysiska personer och enskild firma.
1.3. Företagsupplysning är en kreditupplysning avseende
aktiebolag och övriga juridiska personer såsom kommanditbolag, handelsbolag och stiftelser.
1.4. Genom att licenstagaren, i fortsättningen benämnd Kunden, godkänner att han tagit del av och accepterar nedan
intagna villkor berättigas Kunden att hos Business Check
beställa Personupplysning och Företagsupplysning.

2. Lagregler och föreskrifter

2.1. Vid utlämnande av kreditupplysningar tillämpar Business
Check tillämpliga lagar, förordningar och branschregler.
Utlämnande och nyttjande av kreditupplysningar är bl
a reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173).
Närmare föreskrifter för tillämpning av kreditupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.
datainspektionen.se). Även personuppgiftslagen (PUL),
Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kan vara tillämplig.
2.2. Det åligger Kunden att hålla sig informerad om ovan
nämnda lagar och föreskrifter.
3. Användaridentitet och lösenord
3.1.Kunden ska anmäla den eller de personer (användare)
som ska vara behöriga att göra uttag av kreditupplysningar. Anmälan av användarna ska ske av behörig
firmatecknare eller annan särskild utsedd kontaktman
hos Kunden.
Varje anmäld användare hos Kunden får en användaridentitet och ett unikt, konfidentiellt och personligt lösenord
för inloggning och köp av kreditupplysningar. Kunden är
ansvarig för att användarnas lösenord och användaridentiteter inte överlåts, upplåts eller på annat sätt sprids till
annan. Obehörigt användande och missbruk härav kan leda
till att Kundens tillgång till tjänsten stängs ner. Föreligger
risk för obehörig spridning eller att lösenord har kommit i
orätta händer eller förlorats är Kunden skyldig att omgående
byta ut sitt lösenord själv. Detta görs under inställningar på
startsidan.
Kunden ska tillse att användarna har erforderlig kunskap om
tillämpliga lagar och föreskrifter så att kreditupplysningar
inhämtas och hanteras på ett lagligt och korrekt sätt samt i
enlighet med god sed.
3.2. Om kontaktpersonen finner anledning misstänka att
felaktigheter föreligger i inhämtad kreditupplysning ska
denne omgående anmäla detta till Business Check.

4. Kundens användning av kreditupplysningar
(legitimt behov)

4.1 För utlämnande av Företagsupplysning krävs inte att
Kunden har legitimt behov för inhämtandet.
4.2 För utlämnade av Personupplysning krävs att Kunden har
ett legitimt behov för inhämtandet när utlämnandet sker
med stöd av kreditupplysningslagen. Med legitimt behov
avses t ex att frågeställaren ska ingå ett kreditavtal med
den upplysningen berör eller att frågeställaren i övrigt
har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning
beträffande den omfrågade. En hyresvärd kan ha ett
legitimt behov av en kreditupplysning om den som ska
hyra en bostad. – Legitimt skäl krävs dock inte för Personupplysning avseende fysisk person som är näringsidkare,
d v s företagare, styrelseledamöter, delägare, VD och
enskilda näringsidkare.
4.3. Inhämtad kreditupplysning får ej utan skriftligt samtycke
från Business Check utlämnas till annan med undantag
för det fall Kunden bedriver uppdragsverksamhet i vilken
ingår att företräda uppdragsgivare, t.ex. då revisionsbyrå,
advokatbyrå eller inkassobolag beställer kreditupplysning för klients räkning. Vid dylik beställning ska alltid
klientens namn och adress anges. Om Kunden enligt vad
nu sagts äger rätt att utlämna inhämtad kreditupplysning
till klient åligger det Kunden att underrätta denne om att
kreditupplysningen inhämtats från Business Check.

uttag till dess betalning skett. Kunden äger inte rätt till
kompensation eller annan ersättning för period då Kundens rätt till uttag är spärrad på grund av vad nu sagts.

5.1. Vid utlämnande av Personupplysning med stöd av
kreditupplysningslagen får berörd fysisk person tillgång
till en kreditupplysningskopia. Kreditupplysningskopian
innehåller meddelande om vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten, ändamålen med behandlingen, de
uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller, möjligheten till rättelse samt uppgift om vem som
begärt upplysningen.
5.2. Kostnad för tillhandahållandet av kreditupplysningskopia debiteras Kunden enligt Business Checks vid var
tidpunkt gällande prislista om inte annat överenskommits. Fakturering sker i efterskott.

12. Förlängning/ändring av villkor

Företagsupplysning

13. Tvist mm

5.3. Vid utlämnande av Företagsupplysning tillhandahålls
ingen kreditupplysningskopia.

7. Ansvarsbegränsning

7.1. Kreditupplysningsinformationen härrör från tillförlitliga
offentliga källor. Business Check kan dock inte garantera
uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Business
Check påtar sig på grund härav ej något ansvar för
uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det
ekonomiska resultatet av kreditupplysningen. Business
Check svarar ej heller för skada som beror på lagbud,
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout
och bojkott eller annan liknande händelse. Vad nu sagts
om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även om
det är Business Check som vidtar eller är föremål för
sådan åtgärd. Business Check friskriver sig i övrigt från
ansvar för såväl indirekt som direkt skada på grund av
tekniskt avbrott som påverkar tillgängligheten av kreditupplysningstjänsten

8. Avgift mm

8.1. Fast avgift baserad på överenskommet uttag
faktureras årsvis i förskott om inte annat har särskilt
överenskommits.
8.2. För överuttag utgår tillkommande avgift enligt Business
Checks vid var tidpunkt gällande prislista om ej annat
avtalats. Avgift för överuttag faktureras i efterskott.
8.3. Ej utnyttjad uttagsvolym under en avtalsperiod överförs
inte till nästkommande avtalsperiod. Kunden har inte rätt
till återbetalning för icke utnyttjade uttag.
8.4. Avtalade avgifter ska erläggas inom femton (15) dagar
från fakturadag.
8.5. Administrationsavgift om f n 35 SEK utgår per faktura.
8.6. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på fakturabeloppet enligt räntelagen. Vid betalningspåminnelse
uttages den påminnelseavgift som vid tillfället gäller, f
n 50 SEK.
8.7 Business Check förbehåller sig rätten att utan föregående
uppsägning av avtalet justera avgiften på grund av kraftigt ökade kostnader från Business Checks informationsleverantörer. Anmälan om förestående prisjustering ska
sändas till kunden minst 3 veckor före den träder i kraft.

9. Omförhandling

9.1. Parterna äger rätt att begära omförhandling av avtalade
priser om Kundens faktiska uttagsbehov under innevarande avtalsperiod överskrider avtalad uttagsnivå. I de
fall Kunden ej väljer att förlänga äger Business Check
rätt att efterskottsdebitera det överutnyttjade uttaget.

10. Avtalstid

10.1. Om ej annat anges gäller avtalet i tolv (12) månader
räknat från avtalets ingående. Under löpande avtalsperiod gäller avtalade villkor och avtalat pris.

11. Uppsägning

11.1. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen via undertecknat brev eller fax till Business Check senast två (2)
månader före avtalsperiodens utgång. Vid uppsägning
av avtalet äger Kunden ej rätt att få återbetalt någon
del av den avgift som betalats för avtalsperioden.
11.2. Om Kunden ej iakttar villkoren i detta avtal, missbrukar
sitt nyttjande av uttagna avgifter, gör uttag som väsentligen överskrider förskottsbetald uttagsnivå, kommer på
obestånd eller försätts i konkurs, äger Business Check
rätt att med omedelbar verkan uppsäga avtalet, utan
rätt för Kunden att återfå någon del av den avgift som
betalats för avtalsperioden.
11.3. Vid utebliven betalning av förfallen faktura har Business
Check rätt att spärra Kundens möjlighet att göra nya

12.1. Sker ej uppsägning börjar en ny avtalsperiod om
tolv (12) månader att löpa med ovan angiven
uppsägningstid.
12.2. Vid förlängning av avtalet äger Business Check rätt att
ändra avtalet till att avse de avtalsvillkor och priser som
Business Check vid förlängningstillfället tillämpar.
12.3. Om ändring sker i lag, myndighetsbeslut, rättspraxis,
branschöverenskommelser eller dylikt som påverkar
Business Checks rätt att tillhandahålla kreditupplysningar har Business Check rätt att omedelbart meddela
nödvändiga ändringar och tillägg av dessa licensvillkor.

13.1. Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand
hänskjutas till medling enligt regler för Stockholms
Handelskammares Medlingsinstitut om inte någon
av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.
Medlingsförfarandet ska äga rum i Göteborg.
13.2. Om part motsätter sig medling eller om medlingen
avbryts, ska tvist i anledning av detta avtal avgöras vid
allmän domstol.
13.3. Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt
svensk rätt.

