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Särskilda villkor för WyWallet Faktura - kontokredit
(gäller från och med den 1 juni 2012)

Information om kontokreditavtalet enligt Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du även på: www.wywallet.se
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Allmänt

Dessa särskilda villkor gäller då 4T Sverige AB (”4T”), org.nr
556857-8495, Box, 6343, 102 35 Stockholm, tillhandahåller
tjänsten WyWallet Faktura - Kontokredit (”WyWallet Kontokredit”)
till en konsument (”Kunden”). Dessa särskilda villkor utgör ett
komplement till 4T:s allmänna villkor för WyWallet (de ”Allmänna
Villkoren”). Ett giltigt avtal avseende WyWallet är således en
förutsättning för tjänsten WyWallet Kontokredit. Vid eventuell
konflikt mellan bestämmelser i de Allmänna Villkoren och dessa
särskilda villkor, skall dessa särskilda villkor ha företräde.
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Om WyWallet Kontokredit

WyWallet Kontokredit utgör en möjlighet för Kunden att efterbetala
genom faktura. WyWallet får användas av Kunden för betalningar
hos 4T anslutna Handlare genom debitering av sitt WyWallet- konto.
3

Kreditgivare

Kreditgivare är 4T. 4T står under tillsyn av Finansinspektionen med
adress Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se.
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Beviljande av kredit

WyWallet Kontokredit kan beviljas för fysiska personer över 18 år
som:
a)
b)
c)

är bosatta och folkbokförda i Sverige,
godkänns vid kreditprövning enligt den kreditmall som 4T
vid var tid sätter upp, och
inte har god man eller förvaltare.

4T är skyldigt enligt lag att göra kreditprövning och har rätt att
ensidigt besluta om en person ska beviljas kontokredit. Som ett led i
kreditprövningen kan 4T komma att inhämta en kreditupplysning
hos ett kreditupplysningsföretag.
Maximalt kreditbelopp uppgår till 1 000 kronor. Efter särskild
överenskommelse mellan Kunden och 4T kan det maximala
kreditbeloppet höjas till 10 000 kronor, eller det högre belopp som
4T senare kan komma att meddela. Vid höjt kreditbelopp kan det
krävas förnyad kreditprövning och ytterligare identifiering med hjälp
av Bank-ID.
Den som inte beviljas kredit har rätt att få information om orsaken till
det.
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Handhavande av konto m.m.

Kunden hanterar sitt WyWallet konto online på www.wywallet.se
eller genom mobilapplikationen. Ytterligare instruktioner avseende
hantering av WyWallet kontot finns på www.wywallet.se.
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Avisering och betalning

4T sänder ut avier till Kunden månadsvis. Avierna innehåller bland
annat uppgifter om kreditbelopp, aviseringsavgift, eventuellt
upplupen ränta och det lägsta belopp som ska betalas aktuell
månad. På avierna finns också information om nya inköp som
debiterats kontot sedan föregående avisering och betalningar som
gjorts sedan föregående avisering, samt övrig information som ett
kontoutdrag ska innehålla enligt 20 § konsumentkreditlagen
(2010:1846).
Avisering sker månadsvis i efterskott. Kunden ska betala i så god tid
att betalningen bokförs på anvisat bank- eller plusgiro senast den
förfallodag som är angiven på avin.
Nya inköp och betalningar som görs så sent i månaden att de inte
hinner komma med på månadens avisering, tas med på nästa
månads avi.
Kunden är skyldig att kontakta 4T om någon avi uteblir för att
kontrollera vilket belopp som förfaller till betalning aktuell månad
och när betalning ska ske.
6.1

Amortering av kreditbelopp

Amortering av kreditbelopp ska ske varje månad till dess att hela
kreditbeloppet har betalats. Det lägsta belopp Kunden ska amortera
varje månad motsvarar 1/20 del av utestående kreditbelopp, dock
lägst 150 kr med öresavrundning nedåt till närmsta krona. Om
kreditbeloppet är lägre än det lägsta beloppet ska det betalas i sin
helhet.
Betalning avräknas i första hand från vid betalningstillfället förfallen
ränta och obetalda avgifter. Återstående belopp är amortering av
krediten.
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Avgifter och ränta

7.1

Avgifter

Kunden ska betala aviseringsavgift för de avier som skickas ut.
Aviseringsavgiften är för närvarande 19 kronor per avi och 9 kronor
vid e-faktura.
4T har rätt att ändra aviseringsavgiften om det är motiverat av
ökningar av de kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. 4T
ska meddela ändrad avgift senast en månad innan ändringarna ska
börja gälla.
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Kunden är, om 4T begär det, skyldig att betala avgift för av Kunden
begärd kopia av avi med f.n. 50 kronor och avgift för återbetalning
av dubbelbetalningar med f.n. 50 kronor.

föregående uppsägning av detta avtal till 4T betala ett belopp som
motsvarar sådant kreditköp.
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4T har rätt att ändra de ovan nämnda avgifterna i den mån det
motiveras av ökade kostnader för 4T. 4T ska meddela ändrad avgift
senast en månad innan ändringarna ska börja gälla.
7.2

Ränta

Betalning i förtid

Kunden har alltid rätt att betala sin skuld i förtid.
4T har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och att, vid den
tidpunkt som 4T bestämmer, säga upp avtalet om någon av följande
omständigheter föreligger:

Om Kunden betalar hela kreditbeloppet för nya inköp som
debiterats kontot sedan föregående avisering debiteras ingen ränta
på det beloppet.

a)

Kunden ska på vid var tid obetalt kreditbelopp betala årlig ränta till
4T motsvarande Riksbankens reporänta med tillägg av 13,5
procentenheter. Räntan skall dock lägst uppgå till 15 procent per år.

b)

4T har rätt att ändra räntesatsen för krediten om det är motiverat av
kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra
kostnadsökningar som 4T inte skäligen kunnat förutse när avtalet
ingicks. Ändrad ränta meddelas Kunden innan den börjar gälla. 4T
är skyldigt att tillämpa detta villkor också till Kundens fördel.

c)

7.3

Information om effektiv ränta

Om en kredit på 5 000 kronor betalas på 12 månader med 12
aviavgifter á 19 kronor och en kreditränta på 15 procent per år
uppgår den effektiva räntan till 25,54 procent.
7.4

Dröjsmålsränta och ersättning vid utebliven
betalning

Om betalning inte sker till förfallodagen ska Kunden betala
dröjsmålsränta på förfallet belopp. Dröjsmålsräntan utgörs av ränta
enligt punkt 7.2, stycke två med tillägg av fem (5) procent dvs. lägst
tjugo (20) procent per år.
Vid försenad betalning debiteras även kontot med en
förseningsavgift. Förseningsavgiften uppgår f.n. till 125 kr.
Vid utebliven betalning har 4T också rätt till skälig ersättning för sina
kostnader att driva in fordran, inklusive ersättning för skriftlig
betalningspåminnelse och för inkassokrav med de belopp som
anges i förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader
m.m. (eller motsvarande lag/förordning som ersätter denna). För
närvarande är påminnelseavgiften 50 kronor och inkassoavgiften
160 kronor.
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4T:s rätt att ställa in utnyttjande av
kontokredit m.m.

4T har rätt att löpande under avtalstiden göra förnyade
kreditprövningar.
4T har rätt att med omedelbar verkan ställa in utnyttjandet av
krediten om Kunden i väsentlig mån inte har fullgjort sina
förpliktelser enligt detta avtal, innefattande men inte begränsat till att
betala förfallen fordran oavsett om fordran överlåtits till ny borgenär,
eller om det finns, på grund av kreditprövning eller av annan
anledning, skälig anledning för 4T att anta att Kunden inte kommer
att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. 4T ska genast
meddela Kunden beslutet.
Om Kunden gör kreditköp efter det att 4T har ställt in Kundens rätt
att utnyttja krediten är Kunden skyldig att omgående och utan

d)

Kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med
betalning av ett belopp som överstiger tio procent av
kreditfordringen,
Kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med
betalning av ett belopp som överstiger fem procent av
kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster
som förfallit vid olika tidpunkter,
Kunden på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med
betalning, eller
det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan
egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att
betala sin skuld.

Vill 4T få betalt i förtid enligt punkterna a)-d) ovan, gäller en
uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då 4T
sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till
Kunden under dennes vanliga adress eller uppsägningen utan
sådan åtgärd kommer Kunden till handa.
Har 4T krävt betalning i förtid enligt punkterna a)-c) ovan är Kunden
ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av
uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och
uppkomna avgifter. Detsamma gäller om Kunden vid uppsägning
enligt punkt d) ovan, genast efter uppsägningen eller inom
medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten.
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Avier och andra meddelanden till Kunden

Avier och andra meddelanden till Kunden skickas till Kundens
folkbokföringsadress och ska anses ha nått Kunden senast den
sjunde dagen efter avsändandet.
11

Adressändring

Kunden är skyldig att omgående meddela ändring av namn,
folkbokföringsadress, eller mobiltelefonnummer till 4T. Vid
namnändring skall personbevis bifogas anmälan. Vidare ska
Kunden underrätta 4T vid byte av bank om Kunden har e-faktura.
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Behandling av personuppgifter

Kundens samtycke till och den behandling av Kundens
personuppgifter som framgår av de Allmänna Villkoren är tillämpliga
även på detta avtal.
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Begränsning av 4T:s ansvar

De begränsningar av 4T:s ansvar som framgår av de Allmänna
Villkoren är tillämpliga även på detta avtal.
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Reklamation av vara som betalats genom
WyWallet Kontokredit

Den Handlare som har tillhandahållit varan eller tjänsten ansvarar
gentemot Kunden enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Reklamation
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av varan ska i första hand göras till Handlaren. Kunden får mot 4T:s
krav på betalning göra samma invändningar på grund av kreditköpet
som Kunden kan göra mot Handlaren.
Om 4T har överlåtit sina rättigheter enligt avtalet enligt punkt 17, får
Kunden mot den nya kreditgivarens krav på betalning göra samma
invändningar som Kunden före överlåtelsen kunde göra mot 4T.
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Underleverantör

4T har rätt att anlita underleverantör, exempelvis för att administrera
avier, betalningar, krav och andra frågor som har samband med
kontokrediten.
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Ändringar av villkor

4T ska meddela ändringar i dessa villkor minst en (1) månad innan
ändringarna ska börja gälla. Information om ändring av dessa villkor
och när de börjar gälla skickas till Kundens folkbokföringsadress.
Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att säga
upp avtalet med verkan den dag då ändringarna ska börja gälla. Om
Kunden inte säger upp avtalet anses Kunden ha godkänt
ändringarna.
Ändring av avgifter och räntesatser enligt punkt 7 skall inte anses
som en ändring av avtalet enligt första stycket.
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Överlåtelse

4T kommer helt eller delvis att överlåta sin fordran enligt detta avtal
till PayEx Credit AB eller annan kreditpartner till 4T som senare kan
komma att meddelas. Kunden kan endast betala med befriande
verkan till PayEx Credit AB.
Rätt till överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal
utöver det ovanstående framgår av de Allmänna Villkoren. Vid
överlåtelse ska 4T informera Kunden om detta och om de
konsekvenser av överlåtelsen som är av väsentlig betydelse för
Kunden.
Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter
enligt detta avtal.
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Även utan uppsägning upphör avtalet att gälla om det gått mer än
24 månader sedan ett nytt inköp debiterats kontokrediten. Kunden
kommer i sådant fall underrättas av 4T om avtalets upphörande.
4T har utöver det fall som nämns i punkt 9 rätt att säga upp detta
avtal till upphörande två månader efter den dag då skriftlig
underrättelse om uppsägningen skickats till Kunden.
Efter den dag då avtalet upphör får kontokrediten inte utnyttjas för
nya inköp. Kredit som tagits före avtalets upphörande betalas enligt
punkt 6, dock betalas kredit som sagts upp till förtida betalning på
sätt som anges i punkt 9.
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Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda avtalet genom att till 4T lämna eller
sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då
avtalet ingicks, eller från den senare dag då Kunden får del av
avtalsvillkoren.
Om Kunden utövar sin ångerrätt ska Kunden snarast och senast
inom 30 dagar från det att meddelandet lämnades eller sändes till
4T betala in det belopp som erhållits från 4T och eventuell upplupen
ränta. Om Kunden hunnit betala in avgifter för krediten till 4T skall
4T återbetala avgiften senast 30 dagar efter det att 4T mottagit
meddelande om att Kunden vill utnyttja sin ångerrätt.
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Betalningsplan

Kunden har rätt att på begäran och utan avgift få en
sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska
betalas (betalningsplan).
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Klagomål, tvister

Om Kunden har klagomål på 4T:s sätt att hantera krediten enligt
detta avtal kan Kunden kontakta 4T antingen via mail på
www.wywallet.se eller muntligen via telefon på telefonnummer
0771-22 50 50 eller sådan annan adress som meddelas. Kunden
kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos 4T.

Avtalstid

Avtalet löper tills vidare och upphör på sätt som anges i punkt 19.
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från den dag då skriftlig underrättelse om uppsägning skickats till
4T.

Uppsägning m.m.

Om Kunden vill avsluta krediten och säga upp avtalet så att det inte
kan nyttjas för nya kreditköp ska Kunden meddela detta skriftligt till
4T till Box 1010, 621 21 Visby. Uppsägningstiden är en (1) månad

Om Kund är fortsatt missnöjd kan denne vända sig till Allmänna
reklamationsnämnden. Rådgivning kan erhållas av kommunens
konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.
Tvist prövas i allmän domstol med tillämpning av svensk lag.
________________

