BETALA ENKELT MED PAYBYBILL
månad. Om du till exempel handlar för 10 000 kr och delar upp betalningen
på 12 månader kommer din effektiva årsränta att uppgå till 30,05 %.

Villkor för PayByBill konto och
PayByBill delbetalning
Vem kan ansöka om att få delbetala?
Du måste ha fyllt 18 år för att få starta ett konto eller delbetala. Gothia
genomför sedvanlig kreditkontroll. Du måste ha ett svenskt personnummer
och en folkbokföringsadress som inte är en postbox.
Månadsbelopp och aktivering av PayByBill Konto och
PayByBill Delbetalning
Gothias betalningsvillkor för PayByBill Konto utgår från ett lägsta belopp
som du ska betala varje månad. Detta belopp kallas ”lägsta belopp att betala”.
Villkoren för PayByBill Delbetalning utgår ifrån ett belopp du ska betala
varje månad, baserat på om du valt att delbetala på 3, 6, 12 eller 24 månader
osv. Du kan alltid betala mer än dessa belopp.
Du ingår avtal med Gothia genom att acceptera villkoren elektroniskt antingen direkt i webbutiken eller på minasidor.gothiagroup.se och därefter betala
in det angivna lägsta beloppet eller månadsbeloppet första gången du får
en faktura från Gothia. När du gjort detta framgår lägsta månadsbelopp att
betala av avin som du får hemskickad varje månad.
Om du via en butik tidigare ingått ett kontoavtal med Gothia gäller avtalet
även nästa gång du handlar i samma butik. När du handlar i butiken nästa
gång kan du välja om du vill betala genom att använda ditt konto hos Gothia
eller om du vill betala med faktura eller annat betalsätt.

Kostnaderna för PayByBill Delbetalning utgörs av en uppläggningskostnad
och en månatlig aviseringskostnad om 29 kr. Uppläggningskostnaden är en
butiks- och kampanjspecifik kostnad som du betalar när du aktiverat din
delbetalningsplan/kampanjen. Om du väljer att dela upp din betalning på
24 månader eller mer betalar du en uppläggningskostnad på 295 kr och en
månadsränta på f.n. 0,83 % på kreditbeloppet. Räntan kapitaliseras varje
månad. Om du till exempel handlar för 10 000 kr och delar upp betalningen
på 12 månader kommer din effektiva årsränta att uppgå till 12,62 %.
Gothia kan komma att justera räntan uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske
om något inträffar som Gothia inte kunde förutse när avtalet ingicks. En
sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut eller ändrade
upplåningskostnader.
Betalningsfri månad
Du har, för det fall betalningsvillkoren följs, rätt till två betalningsfria månader
per tolvmånadersperiod. Mellan varje betalningsfri månad måste fyra korrekta månadsbetalningar göras. Den första betalningsfria månaden kan du få
tidigast efter att du gjort fyra månadsbetalningar om lägsta belopp att betala
eller mer. För att nyttja betalningsfri månad måste du kontakta Gothias
kundtjänst senast två veckor innan din betalning skall vara Gothia tillhanda.
Utebliven betalning
För det fall du inte betalar i tid debiteras du en förseningsavgift om 80 kr och
därefter en påminnelseavgift om f.n. 60 kr per skriftlig påminnelse. Du debiteras dessutom en dröjsmålsränta om 19,5%. Vid väsentligt dröjsmål är hela
kreditbeloppet förfallet till omedelbar betalning. Kreditbeloppet består av
kvarstående skuld inklusive ränta, påförda kostnader och avgifter. Av konsumentkreditlagen framgår vad som är ”väsentligt dröjsmål”.
När kan jag avsluta delbetalningen/kontot?

Betalning
Gothia skickar inbetalningsavier till dig varje månad (möjlighet till betalningsfri
månad finns, se nedan). På inbetalningsavierna framgår lägsta belopp att betala. Du väljer själv om du vill betala lägsta belopp eller ett högre belopp. Du
kan när som helst betala hela kreditbeloppet till Gothia utan att det tillkommer någon extra kostnad.

Du kan när som helst avsluta kontot eller delbetalningen genom att kontakta
Gothia och säga upp kontoavtalet. Om det kvarstår någon skuld när du säger
upp avtalet ska hela skulden betalas inom en månad. Fram till dess skulden är
betald gäller villkoren i detta avtal.
Rätt att överlåta

Hur mycket kostar det?

Gothia har rätt att överlåta eller pantsätta fordran till annan kreditgivare.

Du betalar kostnader och ränta. Kostnaderna begränsar sig till de kostnader
Gothia har för att starta och administrera ditt konto/delbetalningsupplägget.

Meddelanden

Kostnaderna för PayByBill Konto utgörs av en uppläggningskostnad om 95
kr och en månatlig aviseringskostnad om 25 kr. Uppläggnings-kostnaden är
en butikspecifik engångskostnad som du betalar när du aktiverat ditt konto.
Du behöver aldrig betala mer än en uppläggningskostnad per butik, under
förutsättning att avtalet inte sagts upp. Utöver detta betalar du en
månadsränta på f.n. 1,63 % på kreditbeloppet. Räntan kapitaliseras varje
PENGAR I TID

Gothia får skicka meddelanden som berör ditt avtal med oss via e-post.
Detta sker till den e-postadress som du uppgivit i dina kontakter med oss. Du
ansvarar själv för att vi har en riktig e-postadress som vi kan nå dig på. Gothia
får även skicka meddelanden via post till din folkbokföringsadress.
På vår hemsida kan du också ta del av den standardiserade europeiska konsumentinformationsblanketten.

