Kontovillkor för INGO-kortet företagskund

ANVÄNDNING/GILTIGHET
1. INGO-kortet gäller på samtliga INGO- och Circle K-stationer i Sverige, Danmark och Norge.
Med INGO-företagskort är inköpsmöjligheterna på Circle K-stationer dock begränsade till att
endast gälla drivmedel, påfyllnadsolja, trafikprodukter och biltvätt.
2. Kortutgivare är Circle K Sverige AB. Kontohavare är den som sökt och beviljats konto hos
Kortutgivaren. Kortinnehavare är den för vilken kort utfärdats. För ett konto kan på kontohavarens
begäran flera kort utfärdas.
3. Kortinnehavaren åtar sig att följa de anvisningar som gäller för användning av kortet vid INGOs
stationer.
4. Till INGO-kortet hör en personlig kod vilken av säkerhetsskäl är okänd för Kortutgivaren. För
att förhindra missbruk förbinder sig kortinnehavaren - att förvara INGO-kortet på ett betryggande
sätt så att risk ej uppkommer att INGO-kortet utnyttjas obehörigt
- att så snart koden tagits ut ur kuvertet lära sig den eller anteckna koden och därefter förstöra
koden och kuvertet
- att inte anteckna koden på kortet
- att inte avslöja koden för någon och förvara den på ett sådant sätt att den ej kan förknippas med
kortet
- att vid förlust av kortet omgående anmäla detta till INGO Kundservice, tel. 020-788 008 eller
www.ingo.se. Kontoinnehavaren ansvarar för inköp som gjorts med kortet, om kortets
kodnummer hamnat i utomståendes vetskap och otillbörligt används tillsammans med kortet.
Kundens ansvar för otillbörligt bruk av kortet upphör när Kortutgivaren mottagit anmälan om
förkommet kort.
5. Kreditupplysning tas på varje ansökan. Kortutgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt av
erhållen ansökan utan att ange skäl för sitt beslut. Motsvarande gäller vid förnyelse av INGO-kort.

FAKTURERING/BETALNINGSVILLKOR
6. Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga köp på kontot. Genom kortinnehavarens
användning av INGO-kortet på INGO-Station medger kontohavaren att till kortet anslutet konto
belastas utan särskild kvittens av varan. Registrering av användningen utgör därefter underlag för
fakturering/autogirering.
7. För betalning kan kontohavaren välja ett av nedanstående alternativ:
a) Betalning mot faktura. Betalningen ska vara Kortutgivaren tillhanda senast på fakturans
förfallodatum.
b) Betalning via Autogiro, vilket innebär att betalningen dras direkt från av kontohavaren anvisat
bankkonto. Belastningen sker enligt kontobesked. Se vidare bestämmelse ”Medgivande
Autogiro”.
c) Eventuella anmärkningar mot fakturan/kontobeskedet vid erhållandet av denna, skall
omgående skriftligen meddelas INGO Kundservice, 118 88 Stockholm.
8. Lagstadgad påminnelseavgift utgår vid försenad betalning. Om faktura inte betalas i tid skall
kontohavaren vidare betala dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess betalning sker efter en
räntesats om för närvarande 24 % per år.
SPÄRRNING OCH BELOPPSGRÄNSER
9. Kortutgivaren förbehåller sig rätten att spärra kortet vid missbruk eller annan otillbörlig
användning samt vid för sen betalning eller befarad betalningsoförmåga hos kontohavaren.
Kortutgivaren förbehåller sig vidare rätten att sätta beloppsgränser för kortets användning utan
föregående meddelande till kontohavaren.
BORTTAPPAT KORT
10. Kontohavaren är betalningsskyldig för belopp som påförts kontot genom att kortet använts av
obehörig om:
a) kontohavaren eller annan behörig lämnat ifrån sig kortet till annan,
b) genom grov oaktsamhet förlorat kortet,
c) på annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter förlusten anmält till INGO
kundservice.

ÄNDRINGAR
11. Adress/namnändring meddelas omgående till INGO Kundservice, Circle K Sverige AB, 118
88 Stockholm, tel. 020-788 008.
12. Villkorsändring. INGO, Circle K Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor t ex
ändra eller införa nya avgifter. Kontohavaren ska informeras i god tid innan dessa förändringar
sker genom att information läggs ut på www.ingo.se. Förändringar i villkoren träder i kraft en (1)
månad efter avisering på hemsidan. Fortsatt utnyttjande av kortet anses medföra godkännande
av villkoren.

ÖVRIGT
13. Kontohavaren är inte berättigad till skadestånd på grund av fel i utrustningen, varubrist eller
annan anledning.
14. Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av gravt
eftersatt betalningsskyldighet eller på grund av att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar.
15. Kontohavaren är skyldig att omedelbart återlämna kortet om Kortutgivaren kräver det. Om
inga köp gjorts på kortet under en tvåårsperiod har Kortutgivaren rätt att utan meddelande
avregistrera kontohavaren.
16. Reklamation mot faktura/avisering ska göras snarast möjligt men dock senast inom 30 dagar
efter fakturadatum.
17. De personuppgifter Du lämnar för ansökan om INGO-kort och/eller medgivande till autogiro
lagrar och behandlar Kortutgivaren med datorteknik eller manuellt, för ändamål som fakturering,
redovisning, intern statistik, direkt marknadsföring, i förekommande fall administration för
betalning via autogiro, samt kundadministration i övrigt. Personuppgifterna kan komma att
överföras till myndigheter, företag inom koncernen samt affärspartners.
Kortutgivaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att
i enlighet med personupplysningslagen få information om behandlingen av de personuppgifter
som rör dig. Kortutgivaren kommer i enlighet med gällande lagstiftning att på din begäran rätta
och utplåna personuppgifter som behandlas samt i allt övrigt iaktta bestämmelserna angående
personuppgifter.

Kontovillkoren gäller från september 2016

