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Ansökan om elMACKO bensinkort 

KOntOhAvAre

SignAtur

AnSöKt Kredit

utöver det beStälldA KOrtet, önSKAS 
det fler? i SåfAll hur MångA?

Företagsnamn

Org. nr./Pers nr.

Förnamn

Efternamn

Telefon dag

Telefon kväll

Adress

Postnr Ort

2 000:- 5 000:- 10  000:- 20 000:-

Namnförtydligande

Datum

elMACKOelMACKO elMACKOelMACKOFylls i och skickas till elMacko HB, Landsvägen 33, 27450 Skivarp. Du kan 
också lämna in ansökan hos ICA Tores Allköp i Skivarp.

Frågor? Ring elMacko på tel 0738 237163
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1. ElMacko HB bensinkort utfärdas av ElMacko HB (publ), nedan benämnt 
”ElMacko HB”, sedan ansökan prövats. Skulle lämnade uppgifter i kor-
tansökan visa sig vara felaktiga, eller senare händelser motiverar ändrat 
ställningstagande, äger ElMacko HB rätt att omedelbart återkalla kortet. 
Vidare förbehåller sig ElMacko HB rätten att utvidga eller inskränka 
Kortets giltighetstid hos företag som ElMacko HB samarbetar med.

2. Med ElMacko HB bensinkort utfärdas separat och i förseglat kuvert en 
personlig kod. Kortet spärras för vidare användning om den personliga 
koden slagits in felaktigt tre gånger i följd. 

3. Den sammanlagda skulden på kontot avseende inköp mot en eller 
flera kort får aldrig överstiga fastställd kreditgräns. Förhöjd kreditgräns 
kan erhållas efter det att särskild ansökan härom prövats av ElMacko HB. 

4. Bensinkortet är en värdehandling och skall förvaras på samma 
betryggande sätt som t.ex. kontanter och checkar. Vidare förbinder sig 
kontoinnehavaren/kortinnehavaren att: 

förvara ElMacko HB bensinkort väl. – omedelbart göra •	
anmälan till ElMacko HB om kortet har förkommit. 
förvara den personliga koden säkert, eller förstöra den helt. •	
inte yppa koden för obehörig. •	
inte anteckna koden på kortet. •	
inte låta den personliga koden eller anteckning om denna •	
vara fäst vid kortet, eller vara på samma ställe (exempelvis 
– men ej begränsat till – samma plånbok, väska, fordon 
eller rum) som kortet, eller på annat sätt göra koden 
tillgänglig för obehörig. 

5. Kontoinnehavaren är betalningsansvarig för alla uttag som gjorts med 
kortet. Detta gäller även om Kortinnehavaren har blivit utsatt för brott 
som avser Kortet och detta inte har orsakats p.g.a. vårdslöshet från 
ElMacko HBs sida. Kontoinnehavaren är skyldig att kontinuerligt bevaka 
att inga obehöriga uttag har gjorts med Kortet eller belastat till Kortet 
knutet konto. efter det att Kortinnehavaren anmält förlusten av ElMacko 
HB bensinkort, är Kontoinnehavaren betalningsansvarig endast om 
Kontoinnehavaren eller Kortinnehavaren förfarit svikligt. 

6. Vid fakturering utfärdas faktura med vidhängande inbetalningskort. 
eventuella anmärkningar mot fakturan vid erhållandet av denna, skall 
så snart som möjligt (dock senast inom 10 arbetsdagar) skriftligen 
meddelas ElMacko HB varvid faktura medsändes. Om anmärkning inte 
inkommer inom ovan angiven tid är Kontoinnehavarens rätt att göra gäl-
lande fel i fakturan förfallen. 

7. Betalning med anledning av gjorda inköp skall alltid göras och vara 
ElMacko HB eller, om ElMacko HB utnyttjat sin rätt i punkt 10, behörig 
betalningsmottagare tillhanda senast på utställt datum på fakturan. 

8. Betalningsansvaret för de uttag som görs med ElMacko HB bensinkort, 
får inte utan ElMacko HBs medgivande överlåtas. Begäran om sådant 
medgivande skall skriftligen göras till ElMacko HB.

9. ElMacko HB har rätt att omedelbart säga upp kortavtalet, återkräva 
kortet samt spärra det för ytterligare inköp om kontoinnehavaren inte 
fullgör sina betalningsskyldigheter mot ElMacko HB eller annars ger 
skälig anledning därtill, eller omständighet föreligger enligt vad som 
omnämns i punkt 1. 

10. förlust av ElMacko HB bensinkort skall omgående meddelas ElMacko 

HB på telefon 0738 237163. Adressändring, eller annat rörande ElMacko 
HB bensinkort, meddelas till ElMacko HB.

11. Vid bristande betalning får ElMacko HB påföra kontot påminnelse- 
och kravavgifter samt övriga inkassokostnader. 

12. Vid ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra 
förändringar av väsentlig betydelse rörande kontoinnehavaren skall 
ElMacko HB omedelbart underrättas om dessa nya förhållanden. Detta 
skall ske skriftligt. Därefter avgör ElMacko HB om korten behöver bytas 
ut eller annan nödvändig åtgärd måste vidtas. 

13. Personuppgiftslagen (PUL) Kontoinnehavaren är införstådd med 
och samtycker till att ElMacko HB och dess dotterbolag insamlar och 
registrerar personuppgifter (inklusive information som inhämtas från 
kreditupplysningsföretag). 

ElMacko HB äger och ansvarar för behandling av personuppgifter om 
kontoinnehavaren och dennes inköp vilka ligger som underlag för 
inköps-, fakturerings- samt reskontrabehandling inom ramen för detta 
avtal.  Kontoinnehavare samtycker vidare till att nämnda uppgifter får 
behandlas och analyseras av ElMacko HB och dess samarbetspartners 
i marknadsföringssyfte. Ändamålet med nämnda behandling är att 
ElMacko HB bl.a. skall kunna rikta personliga erbjudanden om våra 
produkter och tjänster. I de fall en myndighet så kräver, har ElMacko HB 
skyldighet att lämna ut de uppgifter som myndigheten ber att få ta del 
av. Personuppgifter kan komma att samköras med andra register för att 
uppdatera och tillföra information som utgör förutsättning för god kund- 
och registervård, ex Postens adressregister (SPAr). 

Genom att skriva till ElMacko HB kan kontoinnehavaren begära att 
personuppgifter rättas eller tas bort. Kontoinnehavaren kan också göra 
en skriftlig anmälan till ElMacko HB om denne inte vill att uppgifter 
skall användas för direkt marknadsföring. Kontoinnehavaren har rätt att 
en gång per år få information om hur personuppgifter används genom 
att skriftlig begära detta hos ElMacko HB. Kontoinnehavaren är även 
införstådd med och samtycker till att ElMacko HB och dess dotterbolag 
insamlar och registrerar uppgifter om Kontoinnehavaren på samma sätt 
och för samma ändamål som ovanstående. 

14. Dessa allmänna villkor gäller till dess att ElMacko HB meddelat 
annat. ElMacko HB äger rätt att med minst 30 dagars varsel meddela än-
dring, t. ex. genom faktura/kontoutdrag och Kontoinnehavaren anses ha 
godkänt ändringen genom fortsatt unyttjande av ElMacko HB bensinkort. 
ElMacko HB äger även rätt att säga upp detta avtal med 60 dagars 
varsel. Därutöver har båda parter rätt att skriftligen säga upp detta avtal 
till omedelbart upphörande, samt omedelbart inskränka sin prestation 
enligt avtalet om; 
a) den andra parten bryter mot ett villkor i avtalet och inte vidtar rättelse 
inom 15 (femton) dagar trots skriftlig anmaning därom; 
b) sådan omständighet skulle föreligga som äventyrar det rätta fullgöran-
det av partens förpliktelse enligt detta avtal; eller 
c) den andra parten inställer sina betalningar, får till stånd företagsrekon-
struktion, inleder ackordsförhandling, blir försatt i eller självt ansöker om 
att bli försatt i konkurs, träder i likvidation eller annars kan antas vara 
på obestånd. 

15. Kontoinnehavaren förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för 
tredje man avslöja information, vilken Kontoinnehavaren (eller personer 
som Kontoinnehavaren ansvarar för) erhåller eller erhållit rörande 
produkterna/tjänsterna eller prisinformation i detta avtal. 

Allmänna villkor för ElMacko HB Bensinkort


