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1. Parter mm
Parter enligt detta avtal är kontohavaren och
SEB Kort Bank AB (”Diners Club”). Avtalet
anses träffat, och träder i kraft, den dag Diners
Club beviljar ansökan om resekonto TAC.
Diners Club och Kontohavaren förbinder sig
från samma tidpunkt att följa avtalet.
Information om SEB Kort Bank AB
Organisationsnummer 556574-6624
106 40 Stockholm
Hemsida: www.dinersclub.se
SEB Kort Bank AB har tillstånd att bedriva
finansieringsrörelse och står under tillsyn av
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97
Stockholm, www.fi.se

Reklamation: Avser underrättelse från
Kontohavaren om en icke genomförd eller
felaktigt genomförd transaktion.
Resekonto TAC: Med resekonto TAC avses
Diners Clubs resefaktureringssystem Travel
Account Concept.
Reseleverantör: Med reseleverantör avses
sådant företag som 1) tillhandahåller resor
och/eller reserelaterade tjänster, 2) Diners
Club och Kontohavaren från tid till annan
överenskommit ska omfattas av detta avtal,
och 3) Diners Club har avtal med om
acceptans av resekonto TAC som
betalningsmedel för dess tjänster.
Transaktion: Avser insättning, uttag eller
överföring av medel till/från ett konto.

(FI institutnummer 041503).
SEB Kort Bank AB ingår i SEB-koncernen.

3. Omfattning, användning av resekonto TAC
mm

2. Definitioner

A. Resekonto TAC beviljas efter särskild
prövning. Vid denna prövning kan
kreditupplysning komma att inhämtas. Diners
Club har rätt att avslå ansökan om resekonto
TAC utan att ange skälen härtill. Diners Club
får informera företag som tillhandahåller
resor/reserelaterade tjänster att ansökan
beviljats eller avslagits. Resekonto TAC är inte
personligt utan får användas av de personer
Kontohavaren och reseleverantören från tid
till annan överenskommer om. Även de övriga
rutiner som ska gälla för användande av
resekonto TAC, såsom närmare regler om hur
resekonto TAC får belastas, ska
överenskommas mellan Kontohavaren och
reseleverantören (jämför p. 4 nedan).

I dessa allmänna villkor ska nedan angivna
termer ha följande betydelse.
Avtalet: Med avtalet avses dessa allmänna
villkor jämte eventuella skriftliga tillägg
och/eller bilagor därtill.
Kontohavare: Med Kontohavare avses
juridisk- eller fysisk person som efter ansökan
beviljats resekonto TAC.
Kontoskuld: Med kontoskuld avses samtliga
oreglerade belopp som belastas resekonto
TAC enligt detta Avtal samt eventuellt
förekommande räntor, avgifter, kostnader och
öresutjämning.

B. Resekonto TAC får användas för betalning i
samband med köp av resa/tjänst hos
reseleverantör. Vid betalning med resekonto
TAC kan särskilda av respektive reseleverantör
fastställda gränser och avgifter gälla.
C. Resekonto TAC får inte användas för att
betala dellikvid vid köp på avbetalning eller för
betalning av annan skuld som Kontohavaren
har till reseleverantören eller annan och inte
heller användas för att få ut kontanter från
reseleverantören. Resekonto TAC får inte
heller användas hos reseleverantören om
Kontohavaren och reseleverantören är
identiska och drivs under enskild firma,
handelsbolag, kommanditbolag eller
aktiebolag, som är s.k. fåmansbolag. Diners
Club tillämpar av säkerhetsskäl vissa gränser
för högsta belopp för betalning per gång och
tidsperiod och förbehåller sig rätten att neka
transaktion.
D. Kontohavaren är införstådd med och
medger att till resekonto TAC knutna tjänster,
användningsområden o.d. kan komma att
utökas, minskas eller på annat sätt förändras
under löpande avtalsförhållande utan att
Kontohavarens medgivande behöver
inhämtas.
E. Ändring av namn, adress, telefonnummer,
bolagsform, liksom förändring av
ägarförhållande och dylikt ska omedelbart
anmälas till Diners Club. Vid ändring av
bolagsform ska ny ansökan och nytt
registreringsbevis tillställas Diners Club.
F. Kontohavaren är skyldig att förse
reseleverantören med uppdaterade
resenärsprofiler för att fakturering ska kunna
ske på ändamålsenligt sätt.
G. Diners Club förbehåller sig rätten att
limitera nyttjandet av resekontot TAC om en
väsentlig ökad risk föreligger för att
Kontohavaren inte kan fullgöra sitt
betalningsansvar.

4. Betalningsansvar
Kontohavaren är betalningsansvarig för
kontoskulden och ansvarar därför för att 1) de
personer som använder resekonto TAC har
erforderlig behörighet och befogenhet därtill,
och 2) de närmare rutiner som
överenskommits med Reseleverantör för hur
resekonto TAC får belastas hindrar obehörig
användning av resekonto TAC samt
3)Kontohavaren är betalningsansvarig för
samtliga transaktioner som belastas resekonto
TAC oavsett om transaktionen har genomförts
i strid med Kontohavarens interna
instruktioner.
5. Betalningsansvar vid obehöriga
transaktioner
Kontohavaren är skyldig att
1. vid vetskap om att kontot obehörigen
använts snarast anmäla detta till Diners Club,
se punkten 10 ”spärranmälan m.m.”, och
2. i övrigt följa villkoren för användning av
resekontot TAC enligt avtalet, se punkten 3
”Omfattning, användning av resekonto TAC
m.m. ”.
Om en obehörig transaktion har kunnat
genomföras till följd av att en skyldighet enligt
första stycket ovan åsidosatts genom grov
oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för hela
beloppet.
Kontohavaren ansvarar inte för något belopp
som har belastat Resekontot TAC till följd av
att resekontot TAC har använts efter det att
Kontohavaren anmält att kontot ska spärras.
Detta gäller dock inte om Kontohavaren
genom svikligt förfarande har bidragit till de
obehöriga transaktionerna.
Kontohavaren ansvarar för hela beloppet om
Kontohavaren inte underrättar Diners Club
utan onödigt dröjsmål efter att ha fått
kännedom om en obehörig transaktion

(reklamation). Detsamma gäller om Diners
Club har lämnat Kontohavaren information
om transaktionen och Kontohavaren inte
underrättar Diners Club inom 45 dagar från
fakturadatum eller den annan dag som
information om transaktionen lämnats, se
punkten 8. ”Reklamation”.
I det fall Diners Club har betalat tillbaka ett
belopp till Kontohavaren och Diners Club
därefter fastställer att transaktionen inte var
obehörig eller Kontohavaren inte hade rätt att
få tillbaka hela beloppet är Kontohavaren
återbetalningsskyldig. Diners Club har då rätt
att debitera resekontot TAC med det aktuella
beloppet.
6. Räntor och avgifter
A. Kontohavaren ska till Diners Club betala
avgifter för resekonto TAC enligt vid var tid
gällande prislista.
B. Betalas faktura försent har Diners Club rätt
att påföra resekonto TAC påminnelse- och
kravavgifter, inkassokostnader samt
dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas
från fakturans förfallodag till betalning sker
enligt en räntesats om f n 24 % per år.
C. Ränta utgår inte på kontohavarens
eventuella tillgodohavande på resekonto TAC.
D. Vid betalning i annan valuta än svenska
kronor skall beloppet betalas in på det IBANnr som är angivet på fakturan. Om företaget
har resekonto TAC med fakturering i olika
valutor tilldelas respektive valuta ett separat
IBAN-nr. Företaget bär alla merkostnader,
såsom transaktionsavgift eller dylikt, som
föranletts med anledning av betalning av
fakturabeloppet i den avtalade valutan. Om
Diners Club i samband med en betalning väljer
en betalningsform som medför att Diners Club
påförs en avgift för att kunna ta emot
betalningen kan en sådan avgift därefter
debiteras företaget.

E. Valutaväxling
Alla transaktioner som mottas i en valuta som
skiljer sig mot vald valuta för kontot,
omräknas till den valda valutan utifrån
referensväxelkursen, jämte ett
valutaväxlingspåslag som framgår på
hemsidan www.dinersclub.se/tac. Företaget
står eventuell valutarisk under tiden från
köpet till dess att transaktionen kommer
Diners Club tillhanda.
F. Samtliga avgifter som avses ovan får
belastas resekonto TAC och utgår med belopp
och enligt de grunder Diners Club vid varje tid
allmänt tillämpar. Diners Club har rätt att
ändra avgifter och räntor eller införa nya
avgifter och kostnadsersättningar med verkan
30 dagar efter det att kontohavaren
underrättats om ändringen. Vid var tid
gällande prislista finns tillgänglig på Diners
Club hemsida.
7. Betalningsvillkor
Diners Club fakturerar periodiskt
Kontohavaren aktuell kontoskuld. Fakturering
och betalningsvillkor baseras på vissa av
kontohavaren, bl. a i ansökan om resekonto
TAC, lämnade uppgifter. Såväl
faktureringsrutiner som betalningsvillkor
utvärderas, mot bakgrund av lämnade
uppgifter, löpande och kan vid konstaterade
avvikelser komma att ändras i enlighet med de
rutiner som vid var tid tillämpas av Diners
Club. Betalning ska vara Diners Club tillhanda
senast på i fakturan angivet förfallodatum.
Diners Club tillämpar öresutjämning till
närmast jämna krontal. Kontoskulden minskar
endast genom betalning till Diners Club.
Överenskommelse om betalning som
kontohavaren träffat med reseleverantören
eller annan påverkar inte kontoskulden.

8. Reklamation
Den reseleverantör som har levererat de
tjänster som betalats med resekontot
ansvarar gentemot Kontohavaren för
eventuella fel. En reklamation ska därför riktas
direkt till reseleverantören, om inte felet kan
anses förorsakat av Diners Club. Diners Club
ansvarar inte för ekonomiska eller andra krav
som beror på att en researrangör eller ett
flygbolag gått i konkurs eller på annat sätt
blivit insolvent. Om fakturan innehåller fel
som kan anses vara förorsakade av Diners
Club ska detta reklameras till Diners Club inom
45 dagar räknat från fakturans datum. I annat
fall förlorar Kontohavaren rätten att kräva
ersättning för felet. Kontohavaren ska dock
betala fakturan i enlighet med dess
förfallodatum oberoende av om den har
reklamerats.

D. När rätten att använda resekonto TAC
upphör under löpande avtalstid på grund av
uppsägning eller av annan anledning, upphör
samtidigt rätten att använda resekonto TAC
för nya inköp och kontoskulden förfaller till
omedelbar betalning.
E. Om ett konto inte använts under de senaste
24 månaderna har Diners Club möjlighet att
avsluta kontot och avtalet utan att meddela
Kontohavaren.
10. Spärranmälan m.m.
Spärranmälan ska göras snarast om det kan
misstänkas att kontot utnyttjas obehörigt. Se
punkten 6 ”Betalningsansvar vid obehöriga
transaktioner”.
Anmälan ska ske till Diners Club på telefon
08-14 68 60 (från utlandet +46 8 14 68 60).

9. Uppsägning av Avtalet

11. Uppgiftslämnande till missbruksregister

Detta avtal gäller tills vidare.

Registrering i missbruksregister kan komma
att ske i fall då resekonto TAC sägs upp på
grund av eftersatt betalningsskyldighet eller
på grund av att resekonto TAC beviljats under
falska förutsättningar.

A. Kontohavaren och Diners Club får dock,
oavsett anledningen härtill, säga upp avtalet.
Uppsägning ska ske skriftligen senast en
månad i förväg.
B. Fullgör inte Kontohavaren sina förpliktelser
enligt detta avtal, missbrukas resekonto TAC
eller kan det antas att Kontohavaren inte
kommer att fullgöra sina förpliktelser mot
Diners Club, har Diners Club rätt att med
omedelbar verkan säga upp avtalet.
Detsamma gäller om betalningsanmärkning
registreras på Kontohavaren, Kontohavaren
inleder åtgärder enligt skuldsaneringslagen
eller Diners Club på annat sätt har grundad
anledning befara att Kontohavare inte
kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt
detta avtal.
C. Om Kontohavaren försätts i konkurs upphör
rätten att använda resekonto TAC.

12. Ändring av allmänna villkor
Diners Club har rätt att ändra dessa allmänna
villkor utan att i förväg inhämta
kontohavarens godkännande. Sådan ändring
träder i kraft trettio dagar efter det att
kontohavaren skriftligen underrättats om
ändringen. Om Kontohavaren inte godkänner
ändringen ska kontohavaren inkomma med en
skriftlig uppsägning av detta avtal till Diners
Club. Genom att inte snarast säga upp avtalet
ska kontohavaren anses ha godkänt
ändringen.

13. Befrielsegrunder
Diners Club är inte ansvarigt för skada som
beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk
eller utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott,
lockout eller annan liknande omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott
och lockout gäller även om Diners Club självt
är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra
fall ska inte ersättas av Diners Club om Diners
Club varit normalt aktsam. Diners Club är inte
heller ansvarig för skada som har uppkommit
på grund av att Reseleverantör upphört att
acceptera resekonto TAC som
betalningsmedel.
14. Information
Kontohavare är införstådd med att han/hon
automatiskt kan komma att erhålla särskild
information om erbjudanden m m och ger
Diners Club tillstånd att för detta syfte
disponera över uppgifter om Kontohavaren
och dennes konsumtion hänförlig till
användningen av resekonto TAC.
15. Insamling och behandling av
personuppgifter
Diners Club samlar in och behandlar
personuppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning. Insamling och behandlingen
av personuppgifter är nödvändig för att
fullgöra avtalet. Information om de
registrerades rättigheter samt mer detaljerad
beskrivning av hur Diners Club samlar
in, behandlar och överför personuppgifter
samt information om automatiserade beslut,
profilering och marknadsföring finns på
websidan.

Kontohavaren ansvarar för behandlingen av
personuppgifter som rör dess anställda fram
tills dess att dessa uppgifter tas emot av
Diners Club. Diners Club är
personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som utförs i följande
övergripande syften:
• tillhandahållande av tjänsterna i enlighet
med detta avtal;
• efterlevande av myndighetskrav (till
exempel känn din kund och
penningtvättlagstiftningen);
• verkställande av rättigheter Diners Club kan
ha gentemot den enskilda anställde, och;
• behandling för direktmarknadsföring och
tillhandahållande av produktrelaterad
information riktad till de anställda.
Kontohavaren ska vidta alla nödvändiga
åtgärder för att informera de anställda innan
personuppgifter behandlas av Diners Club och
ska säkerställa att alla anställda är medvetna
om innehållet i detta stycke, om
informationstexten om
personuppgiftsbehandling på websidan och
ska också se till att alla anställda får del av de
meddelanden som Diners Club vid var tid kan
tillhandahålla om behandling av
personuppgifter.

