
Kontovillkor Delbetalning 
2019-01-01 

Parter enligt detta avtal är SEB Kort Bank AB (kortutgivare och 
kreditgivare) å ena sidan och kontohavaren å den andra.  

Detta avtal består av kontohavarens ansökan om Delbetalning, SEB 
Korts Allmänna villkor Delbetalning med tillhörande Prisbilaga, samt 
SEB Korts beviljande av ansökan, gemensamt kallat ”avtal/avtalet”. 

Information om SEB Kort Bank AB 

SEB Kort Bank AB, nedan kallad SEB Kort 
Organisationsnummer 556574-6624 
106 40 Stockholm 

Hemsida: delbetalning.seb.se  

SEB Kort har tillstånd att bedriva finansieringsrörelse och står under 
tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821,  
103 97 Stockholm, www.fi.se (FI institutnummer 041523). SEB Kort 
ingår i SEB-koncernen. 
 
1. Begreppsförklaringar 
Betalningsorder 
Avser kortinnehavarens uppdrag av transaktion. 
Betalningsplan 
Avser månatlig uppdelning av det utnyttjade kreditbeloppet 
inklusive administrationsavgift och eventuell ränta enligt 
betalningsplan. 
Kontokredit 
Avser en av SEB Kort upplagd kontokredit som används för 
genomförande av transaktioner.  Till kontot kopplas ett särskilt 
kreditutrymme. 
Kontohavare 
Avser den som ansökt om och beviljats konto som disponeras 
genom användande av kortnummer.  
Kontoskuld 
Avser summan av betalningar, räntor och avgifter som belastas 
kontot med stöd av avtalet. 
Kortnummer 
Avser ett av SEB Kort utfärdat kortnummer som är anslutet till 
Mastercards kortnätverk.  
Kreditbelopp 
Avser det kreditutrymme som kopplas till kontot.  
Kreditera 
Avser insättning av medel på konto. 
Kreditfordran 
Avser summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden. 
Kreditkostnad 
Avser det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra 
kostnader som kontohavaren ska betala med anledning av 
krediten. 
Kreditränta 
Avser ränta som utgår för det fall inte Betalningsplanen följs. 
Mobil enhet 
Mobiltelefon, surfplatta, klocka, armband eller annan liknande 
utrustning med åtkomst till Internet eller annat nätverk för telefon- 
eller datatrafik.  
Obehörig transaktion 
Avser transaktion som genomförts utan samtycke från 
kontohavaren. 
Referensväxelkurs 
Avser den växelkurs som ligger till grund för beräkningen av 
eventuell valutaväxling och görs tillgänglig av SEB Kort eller härrör 
från en offentligt tillgänglig källa. 
Reklamation 
Avser underrättelse från kontohavaren om en icke genomförd eller 
felaktigt genomförd transaktion. 
Ränta enligt Betalningsplan 
Avser ränta som ingår i Betalningsplan under vissa förekommande 
kredittider.  
Räntebärande grundvillkor 
Kontohavaren ska betala kreditränta till SEB Kort vid utnyttjande 
av räntebärande grundvillkor efter en årlig räntesats. Kreditränta 
debiteras för det fall betalningsplanen inte följs varvid istället 
räntebärande grundvillkor tillämpas. 
 

Stark kundautentisering 
Identifiering av kontohavaren vid genomförande av en transaktion 
som grundar sig på minst två av dessa uppgifter som är fristående 
från varandra: a) något som bara kontohavaren vet (t.ex. ett 
kortnummer) och b) något som bara kontohavaren har (t.ex. 
godkändidentitetshandling). 

 
Säljföretag 
Fysisk och/eller juridisk person i Sverige som är anslutet till 
Mastercards kortnätverk och tillhandahåller varor och/eller tjänster 
mot betalning med kortnummer och som är anslutet till tjänsten 
Delbetalning i Sverige.  

 
   2. Kontots användning 

Kontot gäller för köp av varor och tjänster hos säljföretaget inom 
ramen för säljföretagets angivna verksamhetsområde i alla säljkanaler 
intill en högsta kreditgräns som ej får överskridas. Kreditgränsen 
bestäms av SEB Kort vid kontokreditbeslutet. Kontohavaren är skyldig 
att visa bankmässig legitimation om säljföretaget begär det. SEB Kort 
får föreskriva en lägsta köpesumma för vilket kontot får utnyttjas. 

 
3. Betalningsansvar 
Kontohavaren ansvarar för och betalar kontoskulden som utgörs av 
på kontot gjorda köp jämte i förekommande fall debiterade räntor, 
avgifter och kostnader som belastar kontot. Betalning av 
kontoskulden ska ske enligt i kontovillkoren angivna betalningsvillkor.  

 
4. Säljföretagets ansvar 
Vid de fall varor eller tjänster tillhandahållits mot kontot ansvarar 
säljföretaget gentemot kontohavare enligt lag och tillämpliga 
avtalsvillkor. Reklamationer ska riktas i första hand mot säljföretaget 
och inte mot SEB Kort, som dock vid kreditköp ansvarar enligt 
konsumentkreditlagen. 

 
5. Betalningsvillkor 
Varje månad som Kontot visar skuld utsänds faktura med redovisning 
av ingående saldo, gjorda transaktioner, räntor, avgifter, utgående 
saldo samt inbetalningsbelopp. 
   Betalningsalternativ: För varje avisering anges i förekommande fall 
tre betalningsalternativ: 1) ett belopp för att fullfölja Betalningsplan vid 
ansökningstillfället; 2) lägsta belopp att betala enligt Räntebärande 
grundvillkor, eller; 3) slutbetala hela skulden. För det fall 
Betalningsplanen inte följs debiteras kreditränta varvid istället 
räntebärande grundvillkor tillämpas.  Vid inbetalning avräknas det 
inbetalda beloppet först mot det betalningsalternativ som gäller för att 
fullfölja Betalningsplanen. Om det inbetalda beloppet inte räcker till 
detta betalningsalternativ anses betalning enligt Räntebärande 
grundvillkor valts. Kontohavaren har dock alltid möjlighet att återgå till 
ursprunglig betalningsplan genom att betala belopp enligt 
Betalningsplan. Vid betalning enligt grundvillkoren ska betalningen 
uppgå till lägst 3 procent av kvarvarande skuld, dock lägst 200 SEK. 
Understiger kontoskulden 200 SEK ska skulden betalas i sin helhet. 
Kontohavaren äger vid var tid rätt att betala hela skulden i förtid. 
Betalning ska vara SEB Kort tillhanda senast den sista vardagen i 
aviseringsmånaden. Har SEB Kort ändrat räntesatsen eller avgifterna 
för krediten kan kredittiden komma att ändras. 

 
6. Villkor för användning av kortnummer 
Kortnumret är personligt och får inte lämnas till eller användas av 
någon annan än säljföretaget. Kortnumret är en värdehandling och 
ska förvaras och hanteras på ett sådant säkert sätt så att annan inte 
ges tillfälle att använda det. Kortnumret får exempelvis inte lämnas 
kvar obevakat i en mobil enhet. 
För mer detaljerade praktiska råd och rekommendationer om hur 
kortnumret ska användas hänvisas till delbetalning.seb.se  
 
7. Godkännande av transaktion respektive återkallelse av en 
betalningsorder 
Kontohavaren ger sitt godkännande till att genomföra en transaktion 
genom att göra tillgängligt det egna kortnumrets detaljer för ett 
säljföretag.  
Detta kan ske genom att lämna kortinformation (kortnummer, 
giltighetstid) skriftligt eller muntligt eller på annat sätt som erbjuds i 
olika tekniska miljöer beroende på den teknik som används. 
   I vissa tekniska miljöer kan det krävas därutöver att en transaktion 
godkänns skriftligen eller genom angivande av Mobilt BankID, eller 
godkänns på annat sätt enligt anvisningar som ges i ett säljföretags 
tekniska lösning för genomförande av en transaktion. 
   En betalningsorder kan inte återkallas efter att kontohavaren lämnat 
sitt godkännande till transaktionen. Dock kan kontohavaren - enligt de 
villkor och inom den tid som kontohavaren avtalat med säljföretaget 
om - vända sig till säljföretaget vad gäller ännu inte genomförd 
transaktion för att återkalla tidigare lämnad betalningsorder.  

 
 
 



8. SEB Korts rätt att spärra kortnummer 
SEB Kort förbehåller sig rätten att spärra kortnumret på någon av 
följande grunder: 
1. om säker användning av kortnumret kan äventyras, exempelvis av 
tekniska skäl; eller; 
2. vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig användning av 
kortnumret. 
SEB Kort ska i förekommande fall informera kontohavaren om spärr 
av kortnumret och om skälen till denna. 
 
9. Förlustanmälan m.m. 
Förlustanmälan ska göras snarast efter upptäckt av förlust av 
kortnumret eller att kortnumret utnyttjas obehörigt. Anmälan ska ske 
till SEB Kort på telefon 0774-242424 (från utlandet +46(0)774-
242424). Anmälan kan göras dygnet runt och samtalen spelas i vissa 
fall in. Vid förlust av kortnumret och då det finns risk för obehörig 
användning av kortnumret ska kontohavaren snarast även anmäla 
förlusten till polisen. 
 
10. Ansvar vid obehöriga transaktioner 
10.1 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner 
Kontohavaren är skyldig att 
1. skydda de personliga behörighetsfunktionerna som kontohavaren 
fått. 
2. vid vetskap om att kortnumret kommit bort eller obehörigen använts 
snarast anmäla detta till SEB Kort, se punkten 9 "Förlustanmälan 
m.m.", och 
3. i övrigt följa villkoren för användning av kortnumret enligt avtalet, se 
punkten 6 "Villkor för användning av kortnummer”. 
Om obehöriga transaktioner har genomförts till följd av att 
kontohavaren inte har skyddat sin personliga behörighetsfunktion 
ansvarar kontohavaren för högst 400 SEK per kort.  
   Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras till följd av att 
kontohavaren åsidosatt en skyldighet enligt första stycket genom grov 
oaktsamhet, ansvarar kontohavaren för beloppet, dock högst 12 000 
SEK per kortnummer. Har kontohavaren handlat särskilt klandervärt 
ska kontohavaren stå för hela beloppet. 
   Kontohavaren ansvarar inte för något belopp som har belastat 
kontot till följd av att kortnumret använts efter det att kontohavaren 
anmält att kortnumret ska spärras. Detta gäller dock inte om 
kontohavaren genom svikligt förfarande har bidragit till den obehöriga 
transaktionen. 
   Kontohavaren ansvarar inte för något belopp som har belastat 
kontot om stark kundautentisering inte har använts när den obehöriga 
transaktionen godkändes. Detta gäller dock inte om kontohavaren 
genom svikligt förfarande har bidragit till de obehöriga 
transaktionerna. 
   Kontohavaren ansvarar för hela beloppet om kontohavaren inte 
underrättar SEB Kort utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom 
om en obehörig transaktion (reklamation). Detsamma gäller om SEB 
Kort har lämnat kontohavaren information om transaktionen och 
kontohavaren inte underrättar SEB Kort inom tretton (13) månader 
från det att beloppet belastat kontot, se punkten 12 "Reklamation". 

 
10.2 Återbetalning av obehörig transaktion 
Om en obehörig transaktion genomförts ska kontohavaren reklamera 
enligt punkten 12 ”Reklamation”. SEB Kort ska därefter, om inget 
annat följer av punkt 10.1 ”Betalningsansvar vid obehöriga 
transaktioner”, återbetala beloppet och återställa det debiterade kontot 
till den ställning som det skulle ha haft om den obehöriga 
transaktionen inte hade genomförts. Om SEB Kort har anledning att 
misstänka att transaktionen är behörig har SEB Kort efter särskild 
underrättelse till Finansinspektionen, rätt till en förlängd utredningstid 
av transaktionen innan en eventuell återbetalning sker.  
   I det fall SEB Kort har betalat tillbaka ett belopp till kontohavaren 
och SEB Kort därefter fastställer att transaktionen inte var obehörig 
eller kontohavaren inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet är 
kontohavaren återbetalningsskyldig. SEB Kort har då rätt att debitera 
kontot med det aktuella beloppet.  
 

   11. Information om transaktioner  
Kontohavaren får information om genomförda transaktioner månadsvis 
på papper. Kontohavaren kan via sin internetbank ansluta sig till e-
faktura. Kontohavaren får information om saldo, genomförda 
inbetalningar, fakturerat belopp att betala, m.m. via tjänsten Min 
Delbetalning, www.seb.se/delbetalning. 

 
12. Reklamation  
Kontohavaren ska snarast möjligt ta del av och granska den 
information om genomförda transaktioner som görs tillgänglig av SEB 
Kort på det sätt som parterna kommit överens om enligt punkten 11 
"Information om transaktioner". Kontohavaren ska så snart det kan 
ske efter att kontohavaren får kännedom om en felaktig eller obehörig 
transaktion, och senast inom tretton (13) månader från det att 
beloppet belastat kontot, underrätta SEB Kort härom och begära 
rättelse i enlighet med SEB Korts gällande rutiner för reklamationer 
(reklamation). Vid utebliven eller för sen reklamation ansvarar 

kontohavaren för hela beloppet. Kontohavaren är skyldig att vid 
reklamation lämna de uppgifter och den dokumentation som SEB Kort 
behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig transaktion ska 
polisanmälan bifogas om SEB Kort så begär.  
   Det säljföretag som tillhandahållit varor eller tjänster som betalats 
med kortnumret ansvarar gentemot kontohavaren för fel i varan eller 
tjänsten i enlighet med varje lands gällande lagstiftning. Reklamation 
ska därför i första hand riktas mot säljföretaget och inte mot SEB Kort. 
Vid kreditköp ansvarar SEB Kort dock enligt vid var tid gällande 
konsumentkreditlag, vilket innebär att kontohavaren till SEB Kort i 
vissa fall kan framföra samma invändningar på grund av köpet som 
kontohavaren kan göra mot säljföretaget. 

 
13. Ränta 
13.1 Ränta enligt Betalningsplan och Kreditränta 
Kontohavaren ska betala ränta till SEB Kort enligt en räntesats som 
SEB Kort vid var tid allmänt tillämpar för kredit av detta slag.  
 
1. Ränta enligt Betalningsplan påförs från den dag kontot nyttjats 

för köp. 
2. Kreditränta debiteras kontot månadsvis och beräknas på 

kontoskulden från sista bankdagen i föregående månad. 

Räntesatsen får ändras till kontohavarens nackdel endast i den 
utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade 
upplåningskostnader för SEB Kort, eller andra kostnadsökningar 
som SEB Kort inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. 
SEB Kort ska tillämpa avtalsvillkor om ränteändringar på samma 
sätt till såväl nackdel som fördel för kontohavaren. SEB Kort 
lämnar meddelande om ändrad räntesats för krediten innan 
ändringen börjar gälla genom ett särskilt meddelande till 
kontohavare, se punkten 21. 

 
   14. Det totala beloppet som ska betalas 

Det totala beloppet som ska betalas är summan av krediten och 
kontohavarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet 
beräknas utifrån de förutsättningar som gäller då kontoavtalet ingås 
samt det antagandet att hela krediten utnyttjas fullt ut.  
 

   15. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift 
Om kontoskulden inte infrias i rätt tid ska Kontohavaren betala en 
särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess 
betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med en räntesats som SEB Kort 
vid var tid allmänt tillämpar för kredit av detta slag. Förutom 
dröjsmålsränta tas en påminnelse- och förseningsavgift ut med vid var 
tid gällande belopp, samt kostnader för inkassoåtgärder enligt svensk 
lag. Dröjsmålsränta debiteras för det fall inbetalning inkommer efter 
fakturans förfallodatum och baseras på föregående månads 
fakturerade lägsta belopp att betala. 
 

   16. Avgifter 
Kontohavaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till SEB 
Kort som ersättning för de kostnader SEB Kort har för krediten. Sådan 
särskild avgift är administrationsavgift. Administrationsavgift belastas 
kontot då faktura med belopp att betala enligt betalningsplanen ställs 
till kontohavaren. SEB Kort äger när som helst besluta om höjning av 
särskild avgift i den mån SEB Kort:s kostnader för den åtgärd avgiften 
avser att täcka ökar. Kontohavaren är även skyldig att till SEB Kort 
betala andra avgifter än sådana som förorsakats av SEB Kort:s 
kostnader för krediten som sådan. Avgifterna är de som SEB Kort vid 
var tid tillämpar och kan avse t ex adressefterforskning eller kopia på 
köpnota/kontoutdrag. SEB Kort äger när som helst när omständighet 
inträffar som enligt SEB Kort medför att en avgiftsändring är 
motiverad och följer god kreditgivningssed besluta om ändring av 
avgift som ej är särskild avgift för krediten enligt ovan. SEB Kort ska 
underrätta kontohavaren om beslutade avgiftsändringar innan den 
börjar gälla, se punkten 21. 

 
17. Avtalstid och uppsägning m m 
Kontoavtalet gäller till dess skulden är slutbetald. Kontohavare har 
rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp kontoavtalet. 
SEB Kort har rätt att säga upp kontoavtalet med två (2) månaders 
uppsägningstid. 
   Kontobestämmelserna gäller därefter i tillämpliga delar så länge 
skuld kvarstår på kontot. Om kontohavaren inte fullgör sina 
förpliktelser enligt kontobestämmelserna eller annan förpliktelse mot 
SEB Kort äger SEB Kort rätt att omedelbart säga upp avtalet. SEB 
Kort äger rätt att få betalning i förtid om någon av följande 
omständigheter föreligger: 
1. Kontohavaren är sedan mer än en (1) månad i dröjsmål med 

betalning som avser ett belopp som överstiger tio (10) procent av 
kreditfordringen. 

2. Kontohavaren är sedan mer än en (1) månad i dröjsmål med 
betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av 
kreditfordringen och dröjsmålet avser två (2) eller flera poster som 
förfallit vid olika tidpunkter. 



3. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning. 
4. Det står klart att kontohavaren genom att avvika, skaffa undan 

egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin 
skuld. 

Vill SEB Kort ha betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid av 
minst fyra (4) veckor räknat från den tidpunkt då SEB Kort sänder ett 
meddelande om uppsägning i ett rekommenderat brev till 
Kontohavaren under dennes vanliga adress eller uppsägningen utan 
sådan åtgärd kommer kontohavaren tillhanda. Har SEB Kort krävt 
betalning i förtid enligt ovan punkt 1-3 i detta avsnitt är Kontohavaren 
ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av 
uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. 
Detsamma gäller om kontohavaren vid uppsägning enligt punkt 4 i 
detta avsnitt genast efter uppsägningen eller inom medgiven 
uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för fordringen. Har 
kontohavaren tidigare med stöd av kontobestämmelserna i föregående 
stycke befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte 
kontobestämmelserna i det stycket. SEB Kort äger rätt att omgående 
efter uppsägning samt vid missbruk av kontot spärra användningen av 
kontot. Om kontohavaren avlider upphör kontoavtalet med denne att 
gälla varvid kontohavarens samtliga kvarstående förpliktelser 
övertages av dödsboet. 

 
18. Förtidsbetalning 
Kontohavaren har rätt att när som helst, helt eller delvis, betala 
krediten i förtid. SEB Kort tillgodoräknar sig inte någon ersättning för 
att krediten betalas i förtid. 
 

    19. Ägare av kontofordran 
All befintlig och blivande kontofordran på kontohavaren ägs av SEB 
Kort som i sin tur har rätt att överlåta/pantsätta denna utan att i 
förväg inhämta Kontohavarens godkännande. 

 
20. Villkorsändringar 
SEB Kort har rätt att ändra dessa kontobestämmelser utan att i 
förväg inhämta kontohavares godkännande. Sådan ändring träder i 
kraft två (2) månader efter det att kontohavare underrättats om 
densamma. Om kontohavare inte godkänner ändringen får denne 
omedelbart säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder 
ikraft. 

 
21. Meddelanden 
Om kontohavaren har tjänsten Min Delbetalning kan SEB Kort lämna 
information och meddelanden enligt detta avtal via Min Delbetalning. 
I annat fall skickas information och meddelanden via annan 
elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är 
registrerad hos SEB Kort eller som i annat fall är känd för SEB Kort. 
   Information och meddelanden som lämnas via tjänsten Min 
Delbetalning eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha 
nått kontohavaren så snart den gjorts tillgänglig. 
   Brev om krediten, som SEB Kort sänder till kontohavaren ska anses 
ha nått kontohavaren senast på sjätte (6) dagen efter avsändandet, 
om brevet sänts till den adress som är angiven i avtalet som i annat 
fall är känd för SEB Kort. 
   Vid adress- eller namnändring ska kontohavaren genast underrätta 
SEB Kort under adress: SEB Kort, 106 40 Stockholm. Uppgifterna 
ska vara SEB Kort tillhanda senast tio (10) vardagar innan ändringen 
ska träda i kraft. 

  22.  SEB Korts ansvar för genomförande av transaktioner m.m.  
 22.1 Ansvar för genomförande av transaktioner 
 Om kontohavaren har godkänt en transaktion i enlighet med vad som 
anges i punkten 7 ”Godkännande av transaktion respektive återkallelse 
av en betalningsorder” och betalningsordern har kommit SEB Kort 
tillhanda, samt villkoren i övrigt i avtalet är uppfyllda, svarar SEB Kort för 
att transaktionen genomförs. 

Om en transaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt, och 
dessa brister orsakats av SEB Kort, är SEB Kort ansvarig gentemot 
kontohavaren förutsatt att kontohavaren reklamerat i enlighet med punkt 
12 ”Reklamation”. I förekommande fall ska SEB Kort på lämpligt sätt och 
utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet till kontohavaren och 
återställa det debiterade kontots ställning till den som skulle ha förelegat 
om den bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum.  

SEB Kort är ansvarig gentemot kontohavaren för eventuella avgifter 
som har förorsakats och för eventuell ränta som kontohavaren ska 
erlägga till följd av att transaktionen inte genomförts eller genomförts 
bristfälligt.  

 
22.2 Force Majeure  
 För genomförande av betaltjänster gäller att SEB Kort inte ansvarar 
i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som SEB 
Kort inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit 
omöjliga för SEB Kort att avvärja trots alla ansträngningar. SEB Kort 
ansvarar inte heller då SEB Kort handlar i enlighet med svensk lag 
eller unionsrätt. 

 
22.3 Övriga händelser 
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av SEB Kort, om 
SEB Kort varit normalt aktsamt. SEB Kort ansvarar inte för indirekt 
skada, om inte skadan orsakats uppsåtligen eller av SEB Korts 
grova vårdslöshet. 

 
23. Missbruksregistrering 
Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit 
sägs upp på grund av grovt eftersatt betalningsskyldighet, grovt 
överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under 
falska förutsättningar. 
 

   24. Uppgiftslämnande till kreditregister 
Om krediten har lämnats till fysisk person mot borgen eller helt eller 
till viss del utan annan säkerhet, kommer uppgift om krediten att 
lämnas till UC AB. Detta bolag står under tillsyn av 
Finansinspektionen. Bolaget kommer att föra in uppgifterna om 
krediten i ett särskilt kreditregister. Endast banker och auktoriserade 
kreditmarknadsbolag har möjlighet att få information ur registret. 
Upplysning lämnas endast om summan av registrerade krediter samt 
antalet kreditgivare. Ytterligare upplysningar om kreditregistret kan 
erhållas hos SEB Kort. 
 

   25. Ångerrätt 
Kontohavaren har rätt att frånträda kontoavtalet genom att lämna 
eller sända ett meddelande om detta till SEB Kort inom fjorton (14) 
dagar från den dag då kontoavtalet ingicks, eller från den dag då 
kontohavaren får del av avtalsvillkor och övrig information om detta 
sker vid ett senare tillfälle än vid kontoavtalets ingående. 
Kontohavaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag 
då kontohavaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet 
frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för eventuell 
upplupen ränta.  
   Kontohavare som utövar ångerrätten har rätt att återfå erlagda 
avgifter.  

 
    26. Klagomål, tolkning och tvistelösning m.m. 

Om kontohavaren är missnöjd med någon av SEB Korts tjänster är det 
viktigt att kontohavaren kontaktar SEB Kort och framför sina 
synpunkter. Vill kontohavaren diskutera ärendet med oberoende part 
kan Konsumenternas Bank- och Finansbyrå kontaktas, se 
www.konsumentbankbyran.se. 
 
   Vid tvist med SEB Kort har kontohavaren möjlighet att vända sig till 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en nämnd för alternativ 
tvistelösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. 
En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska 
pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. 
Kontohavaren har också möjlighet att lämna en anmälan online genom 
EU’s Online Dispute Resolution platform med adress: 
ec.europa.eu/odr. 
 
   Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk rätt.  
Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol. 
SEB Kort har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land, om 
kontohavaren vid avtalets tillkomst varit bosatt utomlands. 
 
27. Behandling av personuppgifter  
SEB Kort behandlar dina personuppgifter i enlighet med i var tid 
gällande lagstiftning. För mer information se ”Information om SEB 
Korts behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen”. 
 
Prisbilaga 
Vid var tid gällande prisbilaga finns tillgänglig på SEBs hemsida, 
såvida inte kontohavaren begär att få informationen på papper. 
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Information om SEB Korts behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen  
 
Personuppgiftsansvarig är SEB Kort Bank AB (nedan nämnd SEB Kort). Nedan följer en sammanfattning över hur SEB Kort hanterar dina 
personuppgifter och dina rättigheter. För utförligare information, se delbetalning.seb.se, alternativt vänd dig till SEB Korts Kundservice för att få 
informationen per post.  
 
Insamling av personuppgifter 
Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt 
i samband med en kundrelation.  
 
Ändamål 
SEB Kort behandlar personuppgifter som är nödvändiga utifrån följande ändamål;  

• Förberedelse, administration och fullgörelse av avtal 
• Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut 
• Marknads- och kundanalyser  

 
Behandling av personuppgifterna kan för angivna ändamål, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av andra bolag inom SEB-koncernen 
eller av företag - såväl inom som utom EU/EES - som SEB-koncernen samarbetar med. 
 
Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SEB Kort och därmed har rätt att    

a) få registerutdrag,  
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,  
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,  
d) invända mot behandlingen,   
e) om SEB Kort behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från SEB 

Kort som du själv har tillhandahållit SEB Kort och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt 
(dataportabilitet).  

 
Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende beprövas av SEB Kort i det enskilda fallet. Om du önskar information eller har begäran enligt 
ovan, kan du kontakta SEB Kort. 
 

      ------------------------------------------- 
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