AVTAL
Köp av Kundfordringar
Detta avtal (”Avtal”) med nedan angivna villkor har träffats mellan företag som innehar avtal med Almaso för Tandvården AB (registrerad
användare av systemlösning Almasoft), nedan kallad ”Säljaren”; och Fortus International Finance AB, org.nr 556780-5923, Mediavägen 4,
SE-438 91 Landvetter, nedan kallad ”FIF”.

1
1.1

Förvärv av fordringar
FIF åtar sig att förvärva kundfodringar avseende fakturor ställda till Säljarens kunder. Säljarens kund får inte vara insolvent eller känd som en dålig betalare. FIF förbehåller sig
rätten att i varje enskilt fall avböja förvärv. Vid avböjt försök till förvärv tar FIF inte ut någon särskild avgift för kreditupplysning eller distribution av s.k. Kännedomskopia.
Vid förvärv tar FIF därmed även över kreditrisken i enlighet med detta avtal. Tjänster som erbjuds Säljaren;
(i) Faktura med delbetalningsmöjlighet, avseende när Säljarens kund är privatperson (patient). Säljarens kund har att välja om denne vill reglera utställd faktura från FIF i sin helhet
eller påbörja månatliga delbetalningar.
(ii) Faktura utan delbetalningsmöjlighet, avseende när Säljarens kund är juridisk person (övriga mot vilken Säljaren har fordan för utförd leverans).
Kostnader i samband med hantering och förvärv av kundfordringar samt fasta avgifter framgår av gällande prislista, se bilaga. Prisjusteringar skall följa det allmänna kostnadsläget.
Samtliga fakturor som Säljaren överlåter skall på samtliga exemplar, såväl original som kopior, vara försedda med följande text: “Vår fordran har överlåtits till Fortus International
Finance AB som i sin tur vidareöverlåtit fordran till Nordea Finans Sverige AB (publ), 103 82 Stockholm”. Överlåtelse av fordran sker genom att Säljaren till FIF översänder
faktureringsunderlag genom leverantören Almaso för Tandvården AB:s mjukvara för tandläkare försorg. FIF ska vara oförhindrad att ta direktkontakt med Säljarens kund.
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2.1

3

Säljarens garantier
Säljaren garanterar avseende samtliga fakturor som överlåts och kommer att överlåtas under detta Avtal:
(a) att det inte finns någon faktura förfallen till betalning med mer än 40 dagar mot Säljarens kund vid leveranstillfället / faktureringstillfället;
(b) att betalningstiden i fakturan inte är längre än 14 [fjorton] dagar, samt att fakturan stadgar att vid likvid efter fakturans förfallodag, dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635) tillkommer;
(c) att fakturan inte avser försäljning genom kommission, avbetalnings- eller efterkravsförsäljning eller på annat sätt innebär någon inskränkning i ägande- eller förfoganderätten
för Säljarens kund avseende levererade varor;
(d) att leverans skett av den vara som fakturerats alternativt att det arbete som fakturan avser utförts samt att varan eller tjänsten är beställd av Säljarens kund, samt att hinder
mot försäljning av fordran inte föreligger;
(e) att Säljarens kund inte äger åberopa kvittningsrätt eller senare kommer att äga eller påstå kvittningsrätt gentemot Säljaren och / eller FIF på grund av motfordran eller annat
avdrag på vederbörande fakturas slutsumma än som framgår av fakturan;
(f) att i övrigt inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller som på annat sätt kan skada FIF föreligger eller kommer att träffas;
(g) att villkoren för fordran där kunden är konsument inte strider mot tillämplig lagstiftning samt vad som anses sedvanligt för branschen;
(h) att tvist inte råder angående fordringsförhållandet och att Säljaren inte känner till någon omständighet som kan föranleda tvist;
(i) att fordran inte till annan överlåtits, försålts eller pantförskrivits; samt
(j) att fordran inte är riktad mot dotter- eller moderbolag eller annat företag med vilken Säljaren står i väsentlig ekonomisk intressegemenskap eller på företag vars rörelse
arrenderas av sådant företag eller person anställd hos sådant företag eller hos Säljaren.
(k) att fordran inte är levererad till annan adress än Säljarens kunds folkbokföringsadress.

Kreditlimit

3.1

Vid var tidpunkt utestående fordringar överlåtna av Säljaren till FIF enligt detta Avtal får ej överstiga belopp motsvarande 20 PrisBasBelopp.

4

Avräkning

4.1

Sedan FIF övertagit fordran skall FIF till Säljaren erlägga fordringsbeloppet efter avdrag för FIFs kostnader och avgifter enligt Bilaga 1 samt efter avdrag för eventuella andra
fordringar som FIF har mot Säljaren. FIF erlägger betalning till Säljaren för förvärvade fordringar (fakturor) veckovis. Utbetalning sker första måndagen efter respektive fakturas
förfallodag.

4.2

Säljaren medger att FIF äger rätt att, i samband med ordinarie avräkning, kvitta Säljarens befintliga skulder till FIF, eller till FIF närstående bolag inom samma koncern mot
Säljarens fordringar på FIF. Detsamma ska gälla förfallna fakturor, upplupna räntor och tagna depositioner.

5

Återförvärv av fordringar

5.1

Reklamerar Säljarens kund levererad vara eller utförd tjänst eller av annan orsak gör invändning mot betalningsanspråk i överlåten fordran före förfallodagen, åligger det Säljaren
att återförvärva den överlåtna fordran genom att i enlighet med den överlåtna fordrans betalningsvillkor erlägga full betalning till FIF, senast på förfallodagen av Gäldenärs
faktura. Ingen restitution ska ske till Säljaren avseende de av FIF debiterade avgifterna för förvärvet.

5.2

Görs betalningsinvändning efter förfallodagen skall Säljaren fullgöra betalning snarast. Ingen restitution ska ske till Säljaren avseende de av FIF debiterade avgifterna för förvärvet.
Fullgör Säljaren inte återförvärv äger FIF rätt att debitera dröjsmålsränta med fem (5) procent per månad från förfallodagen jämte påminnelseavgift och andra lagstadgade
avgifter. FIF åtar sig å sin sida att utan dröjsmål informera Säljaren om reklamation och invändningar från Säljarens kund.

5.3

Det åligger Säljaren att omedelbart återförvärva fordran från FIF om Säljarens kund bestrider betalningsansvar i enlighet med fordrans villkor, om fordran avviker från villkor
under punkt 2.1 ovan, om Säljarens kund erhåller beställda varor orimligt lång tid efter det att Säljaren slutgodkänt fordran samt att Säljaren distribuerar beställda varor utan ett
spårbart s.k. kolli-ID.

6

Säljarens åtaganden

6.1

I det fall Säljarens kund erlägger betalning för fordran som förvärvats av FIF direkt till Säljaren eller någon i intressegemenskap med denne åligger det Säljaren att omgående
informera FIF om sådan betalning och utan dröjsmål överföra det mottagna beloppet ograverat till FIF. Säljaren skall vidare anmoda Säljarens kund att i fortsättningen erlägga
betalning direkt till FIF.

6.2

Säljaren skall ansvara för alla de åtaganden som enligt lag och lämnade utfästelser följer med försäljningen och detta oavsett att fordran är överlåten på FIF. Säljaren förbinder sig
att handlägga reklamationer och returer korrekt och skyndsamt samt att om reklamation ej slutförs inom en månad från underrättelsen lämna uppgift om detta till FIF. Har
Säljaren kommit överrens med kund om retur av köpet eller reduktion ska FIF omedelbart underrättas.

6.3

Under detta avtals giltighetstid åligger det Säljaren att omgående informera FIF om väsentliga ändringar avseende verksamhetsinriktning / branschtillhörighet liksom
adressändring.

6.4

Vid försäljning/betalning i fysisk butik, ”över disk” mot privatperson ansvarar Säljaren för att validera kunds ID-handling samt folkbokförd adress. Kvittens av följesedel/kvitto skall
arkiveras på erforderligt vis.

6.5

Om förvärv av fordran grundar sig på en försäljning/betalning av transaktion och tillhörande leverans i fysisk butik (”över disk”) ska följande gälla: Om Säljarens kund (”Gäldenär”)
riktar anspråk mot FIF eller invänder mot ett krav från FIF avseende kredit grundad på betalning för vara eller tjänst levererad av Säljaren och sådant anspråk eller invändning har
sin grund i annans obehöriga nyttjande av Gäldenärens personuppgifter, svarar Säljaren fullt ut mot FIF för betalning av krediten, jämte FIFs kostnader för hantering av anspråket
eller invändningen.
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9

Ansvarsbegränsning
FIF är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, strejk, lockout, bojkott, blockad, krigshändelse eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout,
bojkott och blockad eller dylikt gäller även om FIF självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ersätts endast om den orsakats av
att FIF varit grovt vårdslös. Indirekt skada ersätts inte i något fall.

Avtalstid
Detta avtal träder i kraft i och med undertecknandet och löper i tjugofyra (24) månader räknat från nedan angivet avtalsdatum. Om uppsägning ej skett senast tre (3) månader
före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med ytterligare tolv (12) månader. Uppsägning skall ske skriftligen. Sker uppsägning skall även efter avtalstidens utgång
bestämmelserna i avtalet gälla såvitt avser kundfordringar som före avtalstidens utgång överlåtits till FIF. Detta avtal upphör dock med omedelbar verkan för det fall
bakomliggande samarbetsavtal mellan parterna Almaso för Tandvården AB och FIF upphör att gälla. Detsamma ska gälla för det fall Kund avslutat samarbete med leverantör
Almaso för Tandvården AB.

Avtalsbrott

9.1

FIF har rätt att säga upp eller häva Avtalet med omedelbar verkan om: (a) Säljaren ansöker om att försättas i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandlingar,
beviljas eller ansöker om företagsrekonstruktion, upprättar kontrollbalansräkning eller på annat vis får anses ha kommit på obestånd;
(b) Säljaren försummar att iaktta sina skyldigheter enligt detta avtal eller det finns anledning att anta att Säljaren inte kommer att iaktta sina skyldigheter;
(c) Säljaren lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse;
(d) om det framkommer uppgifter som innebär att Säljaren inte uppfyller FIFs krav på kreditvärdighet; eller
(e) Säljaren på annat sätt begår väsentligt avtalsbrott.

9.2

Vid uppsägning eller hävning enligt denna bestämmelse äger FIF rätt att innehålla ytterligare utbetalningar och istället vidta en slutavräkning efter det att FIF kontrollerat
utestående fordringars status och returtider har passerats. Vid hävning äger FIF även rätt att återtransportera samtliga fordringar som förvärvats under avtalstiden på Säljaren
efter att avräkning skett för FIFs avgifter och kostnader. Vid uppsägning eller hävning på grund av väsentligt avtalsbrott av Säljaren är FIF även berättigad till skadestånd för
eventuell ytterligare liden skada.

10 Överlåtelser
10.1

FIFs rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet får överlåtas. Säljaren får inte utan FIFs skriftliga medgivande överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Säljaren får inte
heller utan FIFs skriftliga medgivande träffa överenskommelse med annan om köp, pantsättning eller belåning av fordringar, ej heller överta sådan hantering i egen regi.

11 Sekretess
11.1

Parterna förbinder sig att inte, under avtalstiden samt för en period om två (2) år därefter, för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken parterna erhåller från varandra
med anledning av detta Avtal eller med anledning av samarbetet under Avtalet, eller som genereras i det arbete som utförs med utgångspunkt i Avtalet.

11.2

Med ”konfidentiell information” avses i detta Avtal varje upplysning av teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen
dokumenterats eller inte, och som rättighetsinnehavande part uttryckligen angett är hemlig eller rimligen får förmodas önska hålla hemlig, med undantag för:
(a) upplysning som är allmänt känd eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida gentemot innehållet i detta Avtal;
(b) upplysning som part kan visa att part redan kände till innan den mottogs den från den andra parten eller innan den genererades i det arbete som utförs med utgångspunkt i
Avtalet;
(c) upplysning som part är skyldig att lämna ut enligt tillämplig lag, noteringsavtal, domstols- eller myndighetsbeslut; och
(d) upplysning som part mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denne.

12 Meddelanden
12.1

Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal skall av part översändas till den andre parten på sätt som anges i denna punkt
och till den adress som angivits ovan (eller till den adress som part senare skriftligen meddelat den andre parten, med iakttagande av bestämmelserna i
denna punkt). Sådant meddelande skall anses ha kommit mottagaren tillhanda;
(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet;
(b) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) bankdagar efter avlämnande för postbefordran inom Sverige, alternativt fem (5) bankdagar efter
avlämnande för postbefordran om avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige; eller
(c) om översänt via telefax med kvittens från avsändarens telefaxmaskin; dagen för översändandet; och
(d) Om avsänt med e-post: dagen för avsändandet om e-postmeddelandet ankommer till avsedd mottagare

13 Bestämmelses ogiltighet
13.1

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället skall parterna justera
Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, skall
sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtal skall fortsätta gälla, i den mån det är möjligt.

14 Tillämplig lag och tvistlösning
Blankett Factoringavtal AlmaSoft, januari 2014.
©Fortus International Finance AB.

14.1

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för
Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.
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