Kontobestämmelser.
Allmänna villkor 2014.
Konsumentlagstiftningens allmänna villkor
för kontokort gäller.

Parter.
Oljeshejkerna Johnsson AB är kontohavarens
avtalspart. Kontohavare: den som beviljats
kontokort. Kontoinnehavare: person som
kontokort utfärdats för eller person som
innehar kontokort/ tankkort.

Inköpsställen.
Tankkortet gäller för inköp av bensin, diesel,
smörjmedel och varor på Oljeshejkerna
Johnsson AB:s försäljningställen. Kortet kan
även användas på Q-Stars, Pumps och
Bilistens försäljningsställen.

Ansökan om kontokort.
Ansökan om konto kort görs hos
Oljeshejkerna Johnsson AB. Sedvanlig
kreditupplysning görs. Fri prövningsrätt av
ansökan förbehålls utan att ge skäl för
beslutet

Kontoköp och kreditvillkor.
Kontokortet är en värdehandling och ska
förvaras på ett betryggande sätt. Förvara
aldrig kontokort och kod tillsammans.
Kortinnehavaren är personligt ansvarig för
kontokortet.
Förlorat kontokort anmäls omedelbart till
Oljeshejkerna Johnsson AB Tel. 0472-14575
eller 0770-330551. Kontoinnehavaren är
ansvarig för samtliga tankningar tills kortet
spärrats på dennes begäran.
Ordinarie kreditlimit är 5000:- . Högre limit
kan fås efter kreditprövning.
Kortet spärras av säkerhetsskäl om limiten
överskrids.
Vid bristande betalning äger Oljeshejkerna
Johnsson AB rätt att utta vid varje tidpunkt
lagstadgad påminnelse och kreditavgifter.
Fullgör inte kontohavaren i behörig ordning
sina skyldigheter enligt dessa
kontobestämmelser äger Oljeshejkerna
Johnsson AB rätt att utan föregående
uppsägning avsluta kontot, varvid hela
kontoskulden omedelbart förfaller till
betalning. Kortet spärras automatiskt.

Fakturering och betalningsvillkor.
Fakturering sker den 16:e varje månad för
privatpersoner och den 1:e för företag.
Fakturan innehåller alla inkomna transaktioner från föregående period vid
faktureringstillfället. Betalning skall vara
Oljeshejkerna Johnsson AB tillhanda senast
den siste varje månad. Detta oavsett när
fakturan ankommer till mottagaren.
Oljeshejkerna Johnsson AB ansvarar inte för
förseningar vid faktureringen. Vid försenad
betalning debiteras dröjsmålsränta enligt
fakturavillkor.
Om kontohavaren ändrar bolagsform,
firmanamn eller adress ska anmälan därom
omedelbart göras.

Force majeure/ansvar.

Besked om kommande betalningar.

Oljeshejkerna Johnsson AB ansvarar inte för
skada som beror på lagbud, myndighets
åtgärd, sabotage, strejk, lockout bojkott,
upplopp eller liknande omständigheter.
Skada som kan uppkomma i andra fall ska
ersättas av Oljeshejkerna Johnsson AB
endast i den mån skada orsakats på grund av
oaktsamhet av oss. För indirekta skador
ansvaras ej.

För uttag från mitt konto skall få göras skall
betalningsmottagaren ha sänt meddelande till
mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen.
Meddelandet - som kan avse flera
förfallodagar - skall innehålla uppgift om
betalningens belopp och förfallodag samt
betalningssätt. Meddelandet kan ges via s k
samfaktura och då får kontots adress
användas för meddelandet. Information om
s k samfaktura kan erhållas från banken.

Förändringar i villkoren.
Förbehåll görs för ändringar och
uppdateringar av kreditvillkoren utan
kortinnehavarens godkännande.
Kontoinnehavaren får då meddelande därom.

Giltighetstid.
Avtalet upphör att gälla efter det att
kontohavaren eller Oljeshejkerna Johnsson
AB sagt upp detsamma. Skulle felaktiga
upplysningar om kontohavaren ha lämnats
eller de faktiska förhållande vid
kreditbedömningen senare ha ändrats får
Oljeshejkerna Johnsson AB med omedelbar
verkan säga upp avtalet eller sänka
kreditgränsen. Oljeshejkerna Johnsson AB
äger rätt att i samband härmed och vid
utebliven betalning spärra kontokortet
omedelbart. Vid uppsägning skall kontobestämmelserna i tillämpliga delar gälla så
länge skuld kvarstår.

Stopp av uttag genom att meddela
betalningsmottagaren.
Om jag inte medger ett uttag kan jag
kontakta betalningsmottagaren senast två (2)
bankdagar före förfallodagen och begära att
uttaget stoppas.

Stopp av medgivande.
Jag kan också stoppa alla uttag avseende
medgivandet. Detta sker genom att jag
underrättar banken senast två (2) bankdagar
före förfallodagen. Detta skall göras på en
särskild blankett eller via annan rutin som
anvisats av banken. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär det att inga
betalningar som grundas på det stoppade
medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt
stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två
(2) månader upphör berört medgivande att
gälla.

Återkallelse av medgivande.

Autogiro.
Medgivande om uttag.
Jag medger att uttag får göras från angivet
bankkonto på begäran av ovannämnda
betalningsmottagare för överföring till denne.
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen
ha tillräckligt med pengar på kontot för alla
de betalningar som skall göras på
förfallodagen. Detta förbinder jag mig till
även gentemot banken. Jag medger att
betalningar får belastas mitt konto i banken
bankdagen före förfallodagen.
Banken är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela mig i förväg
om begärda uttag. Redovisning av uttagen får
jag på kontoutdrag från banken.
Medgivandet gäller också om jag får ett
annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot.
Har jag inte senast bankdagen före
betalningens förfallodag tillräckligt med
pengar på kontot är jag medveten om att det
kan innebära att betalningar inte blir utförda.
Om betalningar ändå görs har banken rätt att
ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid
var tid gällande regler, för den skuld som
därigenom uppstår.

Insättning.
Insättning på betalningsmottagarens konto
görs på förfallodagen. Om täckning saknas
på mitt konto bankdagen före förfallodagen
med medel senare inflyter kan efter
överenskommelse mellan betalningsmottagaren och dennes banköverföring göras
senare inom en vecka.

Mitt medgivande gäller tills vidare.
Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag
vill återkalla ett medgivande gör jag det
genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till
banken.

Bankens godkännande.
Jag accepterar att banken skall godkänna att
mitt konto kan användas för Autogiro.

Rätten att avbryta mina
betalningar.
Banken får, men är inte skyldig att, avbryta
min anslutning till Autogiro om jag inte i rätt
tid har tillräckligt belopp på mitt konto för
mina betalningar, om kontoförhållandena
förändras samt om jag vid upprepade
tillfällen stoppar betalningar från konto utan
att ha välgrundade skäl för det. Även
betalningsmottagaren får, i motsvarande fall,
avbryta min anslutning till Autogiro.

Rätten att samarbeta
adressuppgifter.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att
sköta Autogirorutinen för bankens räkning.
Jag medger därför att uppgifter ur bankens
register om kontots adress får sambearbetas
med Bankgirocentralens uppgifter till ett
adressregister.

Övrigt.
Ränta på kontot i min bank liksom eventuella
avgifter utgår enligt de grunder som min
bank vid varje tid allmänt tillämpar.
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