Kreditvillkor – Finansieringstjänst av juli 2018
1. Förfogande över krediten, limit
Kredittagaren erhåller en limit som utgör det högsta belopp som kredittagaren får utnyttja i
finansieringstjänsten. Limiten bestäms av Lantmännen och grundar sig bl.a. på omfattningen och
inriktningen av kredittagarens verksamhet samt kredittagarens kreditvärdighet. Beviljad limit kan
följaktligen förändras, ökas, nedsättas eller helt tas bort om kredittagarens verksamhet förändras eller
om enligt Lantmännens bedömning kredittagarens kreditvärdighet ändras.
Avlider kredittagaren under kontraktstiden, får dödsboet inte utan Lantmännens medgivande öka skuld på
krediten.
2. Kredittid
30 dagar från fakturadatum +11 månader. Den ungefärligt angivna kredittiden beror på att Lantmännen
Lantbruk tillämpar veckofakturering. Den exakta kredittiden framgår av respektive faktura som ingår i
finansieringstjänsten och som omfattas av dessa villkor.
3. Ränta
Dispositionsränta utgår, vilken beräknas efter den räntesats och enligt de grunder, som Lantmännen vid
var tid tillämpar för kredit av detta slag. Den dispositionsräntesats som gäller visas på
http://www.lantmannen.se/lantbrukare.
4. Dröjsmålsränta
Om betalning av kapital, ränta, dröjsmålsränta och/eller avgifter inte fullgörs i tid, skall kredittagaren
betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte
förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Dröjsmålsräntan löper med en räntesats motsvarande
Riksbankens referensränta + 13 %.
5. Avräkningsordning
Vid betalning har Lantmännen rätt att avräkna samtliga på krediten förfallna avgifter, kostnader och
räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.
6. Kvittning
Lantmännen har alltid rätt att kvitta Insatsmedel samt innestående medel på avräkningskonto (AK),
avräkningsmedel (AM) och sparmedelskonto (SK) mot förfallna fakturor som omfattas av
finansieringstjänsten.
7. Lantmännens åtagande
Lantmännen öppnar finansieringstjänsten för kredittagaren upp till ovan godkänd limit och i övrigt på de
villkor som framgår av dessa villkor.
8. Kredittagarens åtagande
Kredittagaren åtar sig att iaktta bestämmelserna i dessa ”Kreditvillkor – Finansieringstjänst av Juli”, som
kredittagaren tagit del av.
9. Lantmännens rätt att säga upp och/eller avbryta utnyttjandet av krediten
a) Kunden är medveten om och accepterar att Lantmännen från tid till annan kan ändra villkoren eller
sluta tillhandahålla finansieringstjänsten. Sådant beslut får verkan från det datum som Lantmännen
särskilt meddelar och får endast verkan framåt i tiden. Kundens befintliga fakturor i
Finansieringstjänsten fortsätter löpa på de betalningsvillkor som ingicks vid respektive köp.
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b) Lantmännen förbehåller sig rätten att säga upp krediten till full betalning vid tidpunkt som
Lantmännen bestämmer om:
 Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som
överstiger tio (10) procent av beviljad limit i finansieringstjänsten;
 Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som
överstiger fem (5) procent av beviljad limit i finansieringstjänsten och dröjsmålet avser två
eller flera fakturor;
 Kredittagaren är i dröjsmål med betalning av fakturor som ej ingår i finansieringstjänsten;
 Kredittagaren upphör att vara kund hos Lantmännen eller i övrigt upphör med sina sedvanliga
inköp från Lantmännen;
 Lantmännen bedömer att risk föreligger att kredittagaren inte kommer att fullfölja sina
åtaganden gentemot Lantmännen;
 Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt kontraktet eller i övrigt mot
Lantmännen,
 eventuell säkerhet för krediten eller annan förpliktelse som kredittagaren har mot
Lantmännen inte längre är betryggande.
Meddelande om uppsägning av finansieringstjänsten sker skriftligen.
10. Överlåtelse av Lantmännens rättigheter och/eller skyldigheter
Lantmännen eller dess rättsinnehavare är berättigad att till annan överlåta eller pantsätta sina rättigheter
och/eller skyldigheter enligt detta kontrakt.
11. Meddelanden mm
Har meddelande, som rör detta kontrakt, av Lantmännen tillställts kredittagaren under den adress som är
känd, skall meddelandet anses ha nått kredittagaren senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Har
meddelandet avsänts genom telefax, skall det anses ha kommit kredittagaren tillhanda senast 24 timmar
efter inlämnandet/avsändandet, lördagar, söndagar och helgdagar oräknade. Har meddelandet avsänts
med e-post, skall det anses ha kommit kredittagaren tillhanda när Lantmännen erhållit ett så kallat
läskvitto från kredittagaren. Kredittagaren är skyldig att underrätta Lantmännen om adressändring. Intill
dess kredittagaren meddelat Lantmännen ny adress gäller kredittagarens tidigare angivna postadress,
telefax och e-postadress som rätt adress. Dessa bestämmelser gäller inte meddelande för att förhindra
preskription.
12. Information om personuppgiftsbehandling
Lantmännen är personuppgiftsansvarig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för den behandling av
personuppgifter som sker i anslutning till tillhandahållandet av finansieringstjänsten. De personuppgifter
som behandlas om kredittagaren är dels uppgifter som kredittagaren lämnar själv, dels uppgifter som
inhämtas om kredittagaren från kreditupplysningsföretag.
Personuppgifter som behandlas om kredittagaren är t.ex. namn, kundnummer, personnummer, adress,
telefonnummer, e-postadress, bankkontouppgifter, kontostatus, kredituppgifter, kreditprövningar,
momsregistreringsnummer, organisationsnummer, autogirouppgifter, bankkontonummer, uppgifter om
omsättning och tidigare köp från och leveranser till Lantmännen, uppgifter kopplade till kredittagaren i
egenskap av kund hos Lantmännen exempelvis kundgrupp, kundkategori, kundsegment, prisområde,
betalningsmetod, leveransadress, inklusive koordinater och avlastningsort, uppgifter kopplade till
kredittagaren i egenskap av leverantör till Lantmännen exempelvis betalningsuppgifter, koordinater för
produktionsort samt produktionsprofiler för kredittagarens verksamhet med uppgifter om areal,
produktionsinriktning och eventuella djurslag.
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Lantmännen behandlar kredittagarens personuppgifter för följande ändamål:
 Administrera och fullgöra kreditavtalet, inklusive behandling av kreditansökan, fatta beslut om
avslag eller beviljande av kredit samt administrera beviljad kredit;
 Kommunicera med kredittagaren, exempelvis för att informera om förändringar som rör
Lantmännen, Lantmännens tjänster och ändringar av kreditavtalet;
 Genomföra kreditvärdighetsbedömning;
 Upptäcka och förebygga försök till bedrägeri;
 Fullgöra rättsliga skyldigheter;
 Driva in fordringar;
 Rapporteringsändamål;
 Ta fram (avidentifierad) statistik;
 Genomföra kundundersökningar; och
 Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla Lantmännens tekniska plattformar.
Kredittagarens personuppgifter behandlas för att Lantmännen ska kunna fullgöra skyldigheter i
kreditavtalet gentemot kredittagaren eller för att Lantmännen har ett berättigat intresse av att behandla
uppgifter som överväger kredittagarens intresse av att personuppgifter inte behandlas. Om Lantmännen
behandlar kredittagarens personuppgifter för något ändamål som kräver kredittagarens samtycke,
kommer sådant samtycke inhämtas i förväg.
Lantmännen lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part utanför Lantmännens koncern, utom då det,
till följd av lag, föreskrift eller myndighets beslut, är Lantmännens skyldighet att lämna personuppgifter till
tredje part. Vidare använder Lantmännen i vissa fall IT-leverantörer och andra personuppgiftsbiträden
som kan ha åtkomst till koncernens IT-miljöer från tredje land utanför EU/EES. Bolag som hanterar
personuppgifter för Lantmännens räkning får alltid teckna ett personuppgiftsavtal med Lantmännen. I
relation till leverantörer utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknande av avtal som
inkluderar standardiserade modellklausuler utgivna av EU-kommissionen.
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har kredittagaren rätt att under vissa omständigheter begära
tillgång till och rättelse av personuppgifter, invända mot behandling och få den begränsad samt en rätt till
dataportabilitet. Kredittagaren har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om
kredittagaren anser att dennes personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Vill kredittagaren ha mer information om behandlingen av dennes personuppgifter eller göra rättigheter
gällande, kontakta kundtjänst på 0771-111 222 eller lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com.
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