Vores forretningsbetingelser
Vi har her samlet de forretningsbetingelser, der gælder for dit
erhvervslån. Vi håber, at punkterne giver dig et godt overblik.
Har du alligevel spørgsmål til noget, er du naturligvis altid velkommen
til at kontakte os på
78 73 32 07 eller kontakt@moneyflow.dk.
1 - Vi har brug for indblik i din virksomheds data
Når du ønsker at få et lån hos os, bliver du bedt om at give os tilladelse
til at indhente og behandle data om din virksomhed. Vi indhenter og
behandler f.eks. data fra dit regnskab og din bank. Vi passer godt på din
data og lever naturligvis op til GDPR.
2 - Derfor skal vi bruge dine oplysninger
Vi har brug for indblik i din virksomheds data for at kunne foretage en
løbende kreditvurdering. Det er naturligvis helt frivilligt, og du kan altid
trække dit samtykke tilbage. Det kræver blot at du har indfriet
eventuelle lån. Du kan læse mere i vores samtykkeerklæring, som du
finder her: Moneyflow samtykkeerklæring
3 - Din ugentlige pris for dit erhvervslån
Dit lån har en fast ugentlig pris, som fremgår af din låneaftale. Den
samlede pris beregnes ud fra det antal kalenderuger, som lånet løber
over.
4 - Når du betaler lånet tilbage
I din låneaftale finder du datoen for, hvornår dit lån + lånets pris skal
være betalt tilbage. I låneaftalen finder du også en tabel, der viser de
enkelte tilbagebetalinger.

5 - Hvis du vil betale lånet tilbage før tid
Du kan til enhver tid frit vælge at betale dit resterende lån tilbage. Gør
du det, vil du naturligvis ikke skulle betale den ugentlige pris for de
resterende uger.
6 - Når du betaler dit lån tilbage
Tilbagebetalinger af dit lån sker helt automatisk enten med
betalingskort eller automatisk initierede kontooverførsler.
Når du underskriver din låneaftale, accepterer du, at vi opretter en
sådan betalingsløsning på dine vegne.
7 - I tilfælde af manglende betaling
I tilfælde af manglende betaling vil du blive kontaktet af en af vores
rådgivere med henblik på at finde en løsning. Moneyflow har i denne
forbindelse ret til at pålægge almindelige rykkergebyr. Bliver lånet
overdraget til inkasso, vil der blive pålagt yderligere omkostninger.
Manglende betaling kan betyde, at lånet bliver ophævet, og at du skal
betale hele lånet inkl. lånets pris, evt. rykkergebyrer og
inkasso-omkostninger tilbage straks.
8 - Løbende kreditvurdering
Vi opdaterer løbende din kreditvurdering. Kreditvurderingen baseres
blandt andet på dine bank- og regnskabsdata samt din
tilbagebetalingshistorik.
Falder din kreditvurdering pludseligt markant, vil du blive kontaktet af
en af vores rådgivere.
Bliver din kreditvurdering for lav kan det betyde, at vi bliver nødt til at
ophæve lånet, og at du skal betale resten af lånet tilbage straks. Du vil i
så fald ikke skulle betale den ugentlige pris for de resterende uger.

9 - Lånet må ikke overdrages til andre
Det er ikke tilladt at overdrage lånet til andre – hverken helt eller
delvist. Dette gælder også for koncernforbundne selskaber eller ved
fusion, spaltning og rekonstruktion.
10 - Vores kommunikation om dit lån
Alle meddelelser, der omhandler din låneaftale, skal være skriftlige. Det
betyder, at vi hos Moneyflow altid sender sådanne meddelelser til den
e-mailadresse, som du har oplyst til os. Således er du sikret altid at
have en skriftlig kopi. Husk at du selvfølgelig altid er velkommen til at
kontakte os på både
78 73 32 07 og kontakt@moneyflow.dk.
11 - Bliver vi uenige
Det sker, at folk bliver uenige. Og i så fald vil vi altid tage en venlig snak
og forsøge at finde en god løsning.
Lykkes det os ikke at blive enige angående en tvist i forhold til
låneaftalen eller forretningsbetingelserne, skal dette behandles hos
Københavns Byret, da både låneaftale og forretningsbetingelser er
underlagt dansk lov.
12 - Underskrift
Du underskriver låneaftalen digitalt med NemID. Underskrift med
NemID er gyldig på samme niveau som en helt almindelig underskrift.
Ved at skrive under med en digital signatur godkender du både disse
forretningsbetingelser samt din låneaftale.
Når du har skrevet under, modtager du automatisk en kopi af
låneaftalen.

