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SÄRSKILDA VILLKOR: FAKTURABELÅNING MED REGRESS
1.

ALLMÄNT OM FAKTURABELÅNING

Ni erbjuds möjligheten att belåna era utgående kundfakturor upp till avtalad finansieringsgrad och
maxbelopp, vilket framgår av separat skriftlig överenskommelse, enligt nedan angivna villkor samt de
allmänna villkoren i Avtalet.
Ni garanterar att Gäldenären inte är insolvent eller känd som en dålig betalare.
Vi förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall neka er att belåna fakturor.
Våra förpliktelser enligt nedan angivna villkor förutsätter att ni godkänns efter sedvanlig
kreditbedömning.
Ni avropar själva när ni önskar nyttja belåningen och till vilket belopp upp till maxbelopp respektive
den avtalade finansieringsgraden.
I samband med utbetalning till er gör vi avdrag för räntor och avgifter, inklusive inkassoavgifter och
utlägg hänförliga till fakturabelåning.
2.

VÅRA RÄTTIGHETER

2.1 RÄTTIGHETER I SAMBAND MED FAKTURABELÅNING
I samband med fakturabelåning har vi rätt att:
•
•
•

kreditpröva Gäldenären genom kreditupplysning och annan tillgänglig kreditinformation;
som villkor för belåning av era fakturor kräva att Gäldenären godkänner/bekräftar fakturan
samt våra garantivillkor under punkt 4 ”Era åtaganden”; och
efter skriftlig anmodan till er infodra kundreskontrautdrag för respektive Gäldenär. Ni
förbinder er att inom en vecka efter anmodan inkomma med detta.

Era betalningsvillkor i förhållande till Gäldenären ska godkännas av oss.
2.2 KVITTNING OCH AVRÄKNING
Ni medger att vi har rätt att avräkna befintliga skulder av alla slag, inklusive förfallna fakturor och
upplupna räntor, och ta depositioner från utbetalningar i samband med fakturabelåning. Vi har även
rätt att kvitta uppkomna fodringar mot er genom att ta medel i anspråk som vi innehar med
redovisningsskyldighet. Vi har rätt att destinera inbetalningar från er. I de fall ni angivit ett konto för
autogirodragningar kan vi också dra pengar från det kontot.
Vi har rätt att säga upp utestående kredit med omedelbar verkan och ta i anspråk den innevarande
panten om:
•
•

ni bryter mot något av de särskilda villkoren för fakturabelåning eller inte uppfyller någon
förpliktelse eller garanti;
säkerheten för kredit eller för annan förpliktelse som ni har mot oss inte längre är betryggande;
och
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•

om det finns skälig anledning att anta att ni inte kommer att fullgöra era förpliktelser mot
kreditgivaren.

2.4 HÄVNING
Vi har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om ni bryter mot någon av de särskilda villkoren för
fakturabelåning eller bedriver verksamhet som är oförenlig med Fortnox Finans etiska riktlinjer (till
exempel om ni upptas på Svensk Handels varningslista)
Oavsett om vi häver avtalet eller inte är vi för varje tillfälle berättigade till skadestånd motsvarande två
(2) gånger det belopp ni underlåtit att rapportera (vid brott mot punkt 4.3 ”Regress” nedan), respektive
två (2) gånger fakturabeloppet (vid brott mot våra garantivillkor under punkt 4 ”Era åtaganden”
nedan). Vi har rätt till ytterligare skadestånd om vi kan påvisa ytterligare skada på grund av ert
avtalsbrott.

3.

FÖRFARANDE VID BELÅNING

Vi kan enas om att vissa eller samtliga av era fakturor ska pantsättas till oss. Samtliga era utgående
fakturor som är pantsatta till Fortnox Finans kommer förses med följande text:
”Denna faktura är pantsatt till Fortnox Finans AB, 556949–9824, och betalning med befriande verkan
kan därför endast ske till Fortnox Finans genom bankgiro: XXX-XXX”
Vi kan, oavsett om vi enats om att samtliga fakturor ska pantsättas, välja att neka pantsättning och
belåning av fakturor.

4.

ERA ÅTAGANDEN

4.1 GARANTIVILLKOR
Ni garanterar att:
a)

de betalningsvillkor som ni uppställer accepterats av Gäldenären;

b)

belånad faktura inte är förfallen till betalning;

c)

fakturan inte avser försäljning genom öppet köp, avbetalningsförsäljning eller försäljning som på
annat sätt innebär någon inskränkning i ägande- eller förfoganderätten för Gäldenären avseende
levererade varor;

d)

leverans har skett av den vara som faktureras alternativt att det arbete som fakturan avser utförts,
att varan/tjänsten är beställd av Gäldenären, att fordran i övrigt är lagligen grundad samt att
hinder mot försäljning av fordran inte föreligger;

e)

Gäldenären inte har rätt att åberopa, inte har åberopat eller senare kommer att påstå
kvittningsrätt på grund av motfordran eller annat avdrag på vederbörande fakturas slutsumma än
som framgår av fakturan;

f)

tvist inte råder angående fordringsförhållandet och att ni inte känner till någon omständighet som
kan föranleda tvist;
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g)

fordran har uppkommit i er verksamhet samt att den inte har överlåtits, sålts eller pantförskrivits
till annan;

h)

fordran inte är riktad mot företag som ingår i samma koncern som ni gör eller mot företag med
vilket ni står i ekonomisk intressegemenskap, eller mot anställd eller annan person verksam inom
sådant företag eller hos er,

i)

ni inte har några krav eller kännedom om krav mot Gäldenären och/eller att Gäldenären inte är
eller befaras vara på obestånd,

j)

det på fakturan anges att dröjsmålsränta tillkommer på försenad betalning,

k)

fakturan inte avser fordringar för vilka det utfärdats eller ska utfärdas växel, skuldebrev eller annat
fordringsbevis,

l)

fakturan inte är utlandsfaktura, om inte annat särskilt avtalas,

m) ni, även efter överlåtelse av fakturan, gentemot Gäldenär fullgör era skyldigheter som
kontraktspart,
n)

inte, efter överlåtelse, nedsätta fakturakravet eller medge betalningsanstånd till Gäldenären,

o)

inte, efter överlåtelse, helt eller delvis kreditera fakturan utan att följa den process som vi har
etablerat för detta, och

p)

i övrigt inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller som på
annat sätt kan skada oss föreligger eller kommer att träffas.

Vidare förbinder ni er att använda Fortnox fakturerings- och bokföringssystem. Ni garanterar oss full
insyn i er bokföring genom Fortnox programvara för att kunna kontrollera fakturaflödena, reskontra
m.m.
Era utestående lån får aldrig överstiga den avtalade finansieringsgraden. Om finansieringsgraden
överstigs har vi rätt att ianspråkta hela eller delar av innevarande pant.
4.2 FELBETALNINGAR
Om Gäldenären erlägger betalning för pantsatt fordran direkt till er eller någon i intressegemenskap
med er åligger det er att så snart ni får kännedom om överföringen, men senast fem (5) dagar efter
överföringen, överföra hela det mottagna beloppet till oss samt att uppmana Gäldenären att
fortsättningsvis erlägga betalning direkt till den angivna betalningsmottagaren. Ni ska även omgående
informera oss om Gäldenären inkommer med invändningar av något slag avseende den till oss
pantsatta fordran.
4.3 REGRESS
Ni är skyldiga att återbetala fakturor om (i) Gäldenären bestrider betalning eller oavsett anledning inte
erlagt betalning för fakturan trettio (30) dagar efter förfallodagen, (ii) om fordran blivit
överlåten/belånad i strid med de särskilda villkoren för fakturabelåning eller (iii) om ni brutit mot våra
garantivillkor i punkt 4 ”Era åtaganden”.
För tiden från fakturans förfallodag fram till skyldigheten att återbetala fakturan inträder utgår
regressränta. Från dagen när en faktura blivit återbetalningspliktig utgår dröjsmålsränta. Regressränta
samt dröjsmålsränta utgår med räntesats motsvarande den avtalade kreditavgiften med tillägg om
0,25 procent per månad.
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