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1. Vad gör Kameo? 

Kameo Svensk Filial, org.nr 516410-0454, med adress Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm 
(”Kameo”), tillhandahåller en förmedlingstjänst som möjliggör en effektiv låneprocess för 
låntagare som är i behov av finansiering och för långivare som har ett överskott av kapital 
och vill låna ut pengar. Denna förmedling tillsammans med därtill hörande tjänster såsom 
att bistå parterna med in- och utbetalningar samt indrivning av förfallna fordringar utgör i 
dessa villkor tjänsten (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls på Kameos hemsida 
www.kameo.se (”Webbplatsen”). 

Låntagaren bör observera att Kameo inte erbjuder finansiell rådgivning eller andra råd 
avseende investeringar eller lån som erbjuds på Webbplatsen. Låntagaren är ensam 
ansvarig för användandet av Tjänsten och för beslut om att låna pengar via Tjänsten. 
Vidare information om risker med Tjänsten finns bl. a. under punkterna 4, 10 och 11. 

Kameos verksamhet i Sverige, organiserad i Kameo Svensk Filial, står under 
Finansinspektionens löpande tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster och omfattas 
därmed bland annat av lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Kameo Svensk Filial är en del av Kameo ApS. Kameo ApS har tillstånd i 
Danmark som betalningsinstitut, samt tillstånd från det danska Finanstilsynet att genom 
filial tillhandahålla betaltjänster i Sverige. Kameo ApS står under danska Finanstillsynets 
tillsyn. 

2. Definitioner 

I dessa villkor ska nedan definierade termer ha följande betydelse: 

”Amorteringsbelopp” Det belopp som ska betalas vid varje Avbetalningsdag och 
inkluderar amortering av Lånet samt upplupen ränta. 

”Avbetalningsdag” Den dag som Amorteringsbeloppet förfaller till betalning enligt 
Låneavtalet. 

”Avtalet” De avtal som ingås mellan Långivare, Låntagare, Långivarombud 
och Borgensman, inklusive Kameos allmänna villkor för 
Låntagare, Kameos allmänna villkor för Långivare, Låneavtalet 
och Borgensåtagandet. 

”Bankdag” Alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton eller annan allmän helgdag. 

”Bankkonto” Det konto i svensk bank som Låntagaren angivit i samband med 
registrering på Webbplatsen och som tillhör och är registrerat i 
Låntagarens namn. 

”Borgensman” Den som i ett avtal om borgensåtagande ställer borgen för 
Låntagares skyldigheter under Låneavtalet. 

”Borgensåtagande” Det avtal om borgensåtagande som en Borgensman ingår. 

http://www.kameo.se/


4 

 

”Distansavtalslagen” Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. 

”Förbjudet Lån” Lån som Låntagaren förbinder sig till att inte uppta enligt punkt 
7.2. 

”Förfallodag” Den dag som Lånet förfaller till betalning i sin helhet inklusive 
upplupen ränta och andra kostnader. 

”Justerat Belopp” Beloppet i en Låneansökan efter att Låntagaren i enlighet med 
Villkoren justerat beloppet. 

”Kameo-konto” Varje Medlems konto där Medlemmen kan sätta in och ta ut 
pengar för användning i samband med Tjänsten. 

”Lån” Lån av pengar från en eller flera Långivare till en Låntagare. 

”Låneandel” En Långivares andel i ett Lån. 

”Låneansökan” En ansökan om ett Lån i det format som Kameo tillämpar på 
Webbplatsen vid tidpunkten för ansökan. 

”Låneavtal” Det avtal som ingås mellan Långivare och Låntagare i samband 
med låneauktion på Kameos hemsida. 

”Låneerbjudande” Det erbjudande om Lån bestående av en eller flera Låneandelar 
som en Låntagare blir erbjuden. 

“Långivare” Varje fysisk eller juridisk person som är Medlem och har lånat ut, 
eller avser låna ut pengar till en Låntagare. 

”Långivarombud” Kameo eller annan tredjeman som av Kameo har utsetts att vara 
Långivarombud. 

“Låntagare” Varje juridisk person som är Medlem och har upptagit ett Lån, 
eller avser uppta ett lån från en Långivare. 

”Medlem” En fysisk eller juridisk person som har registrerat sig på 
Webbplatsen och blivit godkänd som Medlem.  

”Penningtvättslagen” Lagen (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. 

”Ränta” Den ränta som fastställs för Lånet i Låneavtalet. 

”Säkerheter” Borgensåtagande, pant i fastighet, företagshypotek eller liknande, 
som ställs som säkerhet för ett Lån. 

”Säkerhetsavtal” Avtal som Låntagare eller annan ingår om att ställa säkerhet för 
Låntagarens förpliktelser under Låneavtal. 
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”Tjänsten” Den förmedlingstjänst med därtill hörande tjänster som Kameo 
tillhandahåller på Webbplatsen. 

”Villkoren” Kameos allmänna villkor som vid var tid är gällande för Långivare 
och Låntagare. 

”Webbplatsen” Kameos hemsida www.kameo.se.  

3. Villkoren 

3.1 Giltighetstid 

Genom att registrera sig som Medlem på Webbplatsen godkänner Låntagaren dessa 
allmänna villkor och är därefter bunden av dem tills vidare och till dess att Medlemskapet 
upphör eller avslutas om ej annat framgår av Villkoren. 

3.2 Tillämpning 

Dessa villkor reglerar endast avtalsförhållandet mellan Låntagaren som Medlem och 
Kameo, och utgör följaktligen inte något trepartsavtal mellan Kameo, Låntagaren och 
Långivare. 

Varje Lån mellan Låntagaren och en eller flera Långivare regleras av ett låneavtal 
(”Låneavtalet”), samt i förekommande fall ett avtal om borgensåtagande 
(”Borgensåtagandet”), men också de allmänna villkor som Kameo vid var tid tillämpar för 
Låntagare och Långivare (gemensamt benämnda ”Villkoren”). Samtliga dessa dokument 
definieras såsom ”Avtalen”. Låneavtalet ingås mellan Låntagaren och aktuell(a) 
Långivare, samt, i förekommande fall, tredjeman. Kameo är följaktligen inte part till 
Låneavtalet annat än som Långivarombud. 

4. Medlemskap m.m.  

4.1 Ansökan om medlemskap  

Vid ansökan om medlemskap garanterar företrädare för Låntagaren att han eller hon är 
över 18 år och behörig att företräda Låntagaren. 

Låntagaren garanterar i och med ansökan om medlemskap att Låntagaren: 

(a) inte är försatt i konkurs; 

(b) har säte inom Europa;  

(c) har ett Bankkonto registrerat inom EU i Låntagarens namn; 

(d) inte är begränsad av befintliga avtal eller ansvarsförbindelser att ingå 
Låneavtal; 

(e) informerat om Låntagarens samtliga befintliga lån eller ansvarsförbindelser; 
och 
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(f) uppfyller de krav som ställs för att ingå Låneavtal såsom de framgår på 

Webbplatsen och Villkoren; 

(g) har lämnat korrekt och sanningsenlig information och att Låntagaren ska 
meddela Kameo om informationen ändras under tiden Låntagaren är 
Medlem hos Kameo; och 

(h) agerar för Långtagaren själv och att Låntagaren anger det riktiga syftet med 
Lånet, och att Långivaren ska meddela Kameo om Låntagaren agerar för 
någon annans räkning. 

Låntagaren bekräftar i och med ansökan om medlemskap: 

(i) att Låntagaren och dess företrädare har en grundläggande förståelse för 
vad det innebär att anskaffa kapital genom Tjänsten; 

(ii) är införstådd med att lån av pengar innebär en risk och att Låntagaren har 
gjort en egen och välgrundad bedömning av att Låntagaren har förmåga att 
betala den ränta som löper på ett visst Lån och kan återbetala Lånet; och 

(iii) är införstådd med att Kameo inte på något sätt garanterar Låntagarens lån 
eller på annat sätt kommer att fullgöra Låntagarens förpliktelser. 

4.2 Godkännande av medlemskap  

När Låntagarens registrering godkänts och bekräftats av Kameo blir Låntagaren Medlem 
på Webbplatsen. 

Kameo godkänner Låntagarens ansökan om medlemskap endast efter att bland annat 
följande åtgärder vidtagits: 

(a) identitetskontroll av (i) organisationsnummer och (ii) Bankkonto 
(innebärande bl.a. kontroll att Bankkontot är registrerat i Låntagarens 
namn) och (iii) adress; 

(b) kreditupplysning; och 

(c) penningtvättskontroll i enlighet med lagen (SFS 2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) 
(innebärande bl.a. att Kameo inhämtar information om vad lånade medel 
ska användas till, om det finns en bakomliggande ägare (verklig huvudman) 
till medlen, om personen är en politiskt utsatt person eller om personen 
finns med på sanktionslistor). 

Kameo kommer även utföra åtgärder enligt (c) löpande under tiden Låntagarens 
medlemskap består. 

Kameo har rätt att neka Låntagaren medlemskap, bland annat om Låntagaren (i) inte 
lämnat fullständiga uppgifter vid ansökan, (ii) om förutsättningarna i 4.1(a)-(f) inte är 
uppfyllda eller (iii) om Låntagarens medlemskap skapar en risk för att Kameo eller 
Låntagaren ska drabbas av oönskade skattekonsekvenser eller andra legala 



7 

 
konsekvenser. Godkännande av medlemskap ska inte tolkas som ett utlåtande från 
Kameo om att sådana konsekvenser inte kan uppstå och Kameo friskriver sig från ansvar 
avseende skattemässiga konsekvenser i enlighet med vad som framgår i punkt 11. 

4.3 Medlemskapet  

Låntagarens medlemskap är personligt och Låntagaren är ensam ansvarig för att samtliga 
åtgärder som vidtas på Webbplatsen genom inloggning med Låntagarens 
användaruppgifter. Kameo är inte ansvarig för skada som orsakas av att utomstående 
använder Låntagarens användaruppgifter. Om Låntagaren misstänker att någon obehörig 
har tillgång till Låntagarens användaruppgifter ska Låntagaren omedelbart kontakta 
Kameo för spärrning av kontot. 

Låntagarens medlemskap innebär bl. a. att Låntagaren samtycker till att: 

(a) Låntagarens Låneansökning(ar) bearbetas av Kameo och blir synliga för 
andra Medlemmar, under förutsättning att Låntagaren ges tillfälle att 
granska och godkänna informationen som ska visas för andra Medlemmar, 
innan Kameo publicerar informationen på Webbplatsen; 

(b) Låntagarens frågor och svar under avsnittet ”Frågor & Svar” på 
Webbplatsen blir synliga för andra Medlemmar och att dessa ensidigt kan 
komma att ändras eller raderas av Kameo om de inte följer Kameos 
riktlinjer som finns att ta del av på Webbplatsen;  

(c) Långivarombudet ensam äger rätt att för Långivares räkning uppbära 
betalning med befriande verkan under Låneavtal från Låntagaren och att 
Långivarombudet på aktuell dag överför medel mottagna från Låntagaren 
till respektive Långivares Kameo-konto i samband med betalningar under 
Låneavtal; 

(d) Kameo gör en egen riskbedömning av Låntagaren som publiceras på 
Webbplatsen, baserad på bland annat information från 
kreditvärderingsbolag som Kameo anlitar; 

(e) Kameo verifierar Låntagares identitet genom sökning i officiella register; 

(f) Kameo kontrollerar med behörig tredje man att Låntagares Bankkonto 
innehas i Låntagarens namn; 

(g) Kameo kan komma att referera till Låntagaren vid marknadsföring av 
Tjänsten (sådan marknadsföring kommer dock inte vidtas utan att 
Låntagaren har haft möjlighet till att ge synpunkter och samtycka till 
utformningen av marknadsföringen); 

(h) Kameo rapporterar uppgifter om Låntagaren som Låntagaren har lämnat 
genom Tjänsten till Skatteverket och andra relevanta myndigheter, vilka 
Kameo är skyldiga att rapportera uppgifter till enligt lag och förordning; och 
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(i) Bank-ID eller annat föreskrivet identifieringssätt används för att 

underteckna och acceptera handlingar som Låntagaren blir part till genom 
Tjänsten. 

De samtycken som Låntagaren lämnar i och med medlemskapet gäller för hela perioden 
under vilken Låntagaren är Medlem och/eller part till något av Avtalen och får inte 
återkallas av Låntagaren. 

4.4 Avslutande av medlemskap 

Medlem som inte har några förpliktelser gentemot annan Medlem eller Kameo, och som 
inte heller har utlånade medel bundna till något Låneavtal, kan när som helst avsluta sitt 
medlemskap. 

Kameo har rätt att avsluta Låntagarens medlemskap om Låntagaren inte varit inloggad på 
Webbplatsen under minst ett (1) års tid. Kameo ska underrätta Låntagaren därom genom 
e-postmeddelande minst trettio (30) dagar innan. 

Kameo har rätt att utan föregående varning avsluta Låntagarens medlemskap med 
omedelbar verkan om det finns misstanke om: 

(a) konkurs, dödsfall eller att Låntagaren på annat sätt inte längre uppfyller 
förutsättningarna för att vara Medlem; 

(b) att Låntagaren i väsentligt avseende brutit mot dessa villkor, Låneavtal eller 
annat Avtal; 

(c) otillbörlig användning av Låntagarens användaruppgifter; 

(d) Låntagaren publicerar rasistiskt, sexistiskt, kriminellt eller annat icke-
lämpligt innehåll på Webbplatsen; eller 

(e) brott mot Penningtvättslagen eller annan kriminell verksamhet. 

Åtgärder enligt punkterna (b) – (e) ovan kan komma att polisanmälas av Kameo.  

Kameo har därutöver rätt att utan meddelande avsluta Låntagarens medlemskap med 
omedelbar verkan. 

Om medlemskapet avslutas överförs eventuella innestående medel till Låntagarens 
Bankkonto. Avslutat medlemskap påverkar inte de Låneavtal som Låntagaren vid 
tidpunkten är part till eller Borgensåtaganden ställda i förhållande till aktuella Låneavtal 
och de villkor i Avtal som Långivaren är part till och som rör Kameos rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till sådana och andra Avtal, vilka ska fortsätta att gälla mellan 
parterna enligt sina respektive villkor. 

5. Kameo-konto  

När Låntagaren blir Medlem erhåller Låntagaren ett s.k. Kameo-konto där samtliga 
transaktioner i samband med Tjänsten redovisas. Genom att logga in på Webbplatsen 
kan Låntagaren se de transaktioner som görs till och från Låntagaren och respektive 
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Långivares Kameo-konto. Kameo-kontot är inte ett faktiskt bankkonto utan Medlemmars 
medel hålls på ett för samtliga Medlemmar gemensamt klientmedelskonto av den bank 
som Kameo samarbetar med, vilket innebär att de medel som förs över till Kameo-kontot 
är avskilda från Kameos egna förmögenhetsmassa med särskild redovisningsskyldighet. 
Överföring av medel till Kameo-kontot görs via Bankgiro eller direktöverföring från 
Låntagarens Bankkonto. 

Vid Lån i en annan valuta än Svenska kronor (SEK) ska ett separat Kameo-konto skapas i 
den andra valutan och Låntagaren accepterar i sådant fall den växelkurs som sätts av 
Kameo, samt den växelkursrisken som medföljer. Om Kameo godkänner kontot, bistår 
Kameo Låntagaren med växling genom bank eller valutaföretag. 

6. Låneauktioner 

6.1 Låneansökan  

I enlighet med Villkoren kan Låntagaren som Medlem ansöka om ett Lån från en eller flera 
Långivare genom att fylla i en Låneansökan. I Låneansökan ska Låntagaren ange det 
belopp som Låntagaren önskar ansöka om att låna, löptid, återbetalningsvillkor och om 
auktionen ska företas med preciserad eller opreciserad ränta, se punkt 6.2.1 och 6.2.2. 
Låntagaren har inte rätt att ändra Låneansökan annat än genom vad som anges i punkt 
6.2.4 (”Justerat Belopp”). 

Innan Låneansökan publiceras på Webbplatsen kommer Kameo att granska 
Låneansökans fullständighet. Låntagaren kommer att tilldelas ett riskbetyg baserat på det 
kreditbetyg som Låntagaren har erhållit från de kreditutvärderingsbolag Kameo väljer att 
anlita samt Kameos egen riskanalys. Riskbetyget ska inte betraktas som någon form av 
rekommendation, finansiell rådgivning eller uppgift om Låntagarens betalningsförmåga 
och Kameo friskriver sig från ansvar för riskbetygets riktighet i enlighet med vad som 
framgår i punkt 11. 

När Kameo har godkänt Låntagarens Låneansökan kan Låntagaren skapa en 
auktionssida för Låneansökan som visas på Webbplatsen. Kameo kan ensidigt ändra 
information i Låneansökan och på auktionssidan (förutom information som identifierar 
Låntagaren som Låntagare) om det enligt Kameos bedömning är nödvändigt, eller 
önskvärt, i syfte att förtydliga eller korrigera information. 

Låntagaren kan avbryta Låneansökan närsomhelst före publicering av Låntagarens 
auktionssida på Webbplatsen. Efter att Låntagarens auktionssida publicerats på 
Webbplatsen kan Låntagaren avbryta Låneansökan mot en straffavgift på två (2) procent 
av Lånets belopp. Ingen straffavgift utgår om Låneansökan förfaller på grund av att de i 
auktionen deltagande Långivarnas sammanlagda bud inte uppgår till minst hela beloppet 
angivet i Låneansökan, eller det Justerade beloppet, inom den angivna auktionsperioden. 
Vid auktion med opreciserad ränta utgår ingen straffavgift om Låneansökan förfaller på 
grund av att Låntagaren inte accepterar Låneerbjudandet efter att auktionen avslutats. 
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6.2 Anbudsprocessen 

Låntagare kan ansöka om Lån från Långivare på Webbplatsen genom auktion med 
preciserad eller opreciserad ränta. 

6.2.1 Auktion med preciserad ränta 

Vid en auktion med preciserad ränta bestämmer Låntagaren på förhand vilket belopp som 
Låntagaren önskar låna. Kameo genomför sedan en riskbedömning av Låntagaren och 
bestämmer till vilken ränta Lånet ska bjudas ut till i auktionen. Låntagaren förbinder sig 
därefter till ett Låneerbjudande med den bestämda räntan, förutsatt att storleken på 
Långivares bud i auktionen är lika med eller större än det bestämda beloppet. Långivare 
kan i auktionen erbjuda hela eller delar av det önskade Lånet till den ränta som Kameo 
har preciserat. Bud från Långivare har prioritet efter när de läggs. 

I en auktion med preciserad ränta, avslutas auktionen: 

(a) i förtid, om en eller flera Medlemmar erbjuder hela Lånet som specificerats i 
Låneansökan, eller det Justerade Beloppet; eller 

(h) vid auktionens slutdatum.  

Om Låntagaren inte tagit emot bud från Långivare motsvarande det belopp som angivits i 
Låneansökan förfaller Låneansökan och auktionssidan tas bort från Webbplatsen. Kameo 
har rätt att på eget initiativ förlänga tiden då en auktionsprocess är öppen och tillgänglig 
för budgivning. 

 

6.2.2 Auktion med opreciserad ränta 

Vid en auktion med opreciserad ränta anger Låntagaren det belopp som Låntagaren 
önskar att låna. Långivare har sedan i auktionen möjlighet att erbjuda det önskade 
beloppet, eller ett mindre belopp, samt den ränta som Långivaren kräver för Lånet. 
Räntan för varje erbjuden del av det sökta beloppet kommer därmed att sättas genom 
budgivningen. Det bud med högst ränta som är aktuellt för Låneerbjudandet visas på 
Låntagarens auktionssida. Bud från Långivare med lägre ränta har prioritet framför bud 
med högre ränta. Bud med samma ränta har prioritet efter när de läggs. 

I en auktion med opreciserad ränta avslutas auktionen: 

(a) i förtid, om Låntagaren begär att få ett Låneerbjudande med de räntor som 
vid tiden är erbjudna på Låntagarens auktionssida; 

(b) i förtid, om Låntagaren begär det och Låntagaren på auktionssidan 
specificerat att Lånet kan komma att accepteras på förhand när en viss 
procentandel av det totala beloppet uppnåtts, och den angivna andelen har 
uppnåtts (varav detta blir Låntagarens Låneerbjudande); eller 

(c) vid auktionens slutdatum. 
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Om auktion avslutas enligt (c) och de bud som Medlemmar lämnat är större än det belopp 
som angivits i Låneansökan, eller det Justerade Beloppet, kommer Låneerbjudandet att 
bestå av Medlemmars bud med lägst ränta. 

Om inte hela beloppet som angivits i Låneansökan lämnats av en Långivare, men de 
sammanlagda buden utgör minst hela beloppet som angivits i Låneansökan, kommer 
Kameo att sammanställa ett gemensamt Låneerbjudande. Låntagaren får i ett sådant fall 
information om den vägda genomsnittsräntan för samtliga Låneandelar. Bud kommer att 
ha prioritet efter lägst ränta och när de läggs, vilket innebär att för det fall det finns bud 
med samma räntesats kommer det bud som lämnats först att få full tilldelning till dess att 
Lånet är fulltecknat innan efterkommande bud erbjuds en Låneandel. 

Om de i auktionen deltagande Långivarnas sammanlagda bud inte uppgår till minst hela 
beloppet angivet i Låneansökan, eller det Justerade Beloppet, inom den angivna 
auktionsperioden kommer Låneansökan att förfalla och auktionssidan att tas bort. 

6.2.3 Låneerbjudandet 

Vid auktion med opreciserad ränta kan Låntagaren välja att acceptera Låneerbjudandet 
eller låta det förfalla. Låntagaren kan acceptera Låneerbjudandet fram till kl. 23.59 på den 
andra Bankdagen efter den dag som Kameo levererat Låneerbjudandet. Kameo har rätt 
att förlänga accepttiden för Låntagaren. Låntagaren kan inte återkalla ett godtagande av 
Låneerbjudandet. 

Vid auktion med preciserad ränta förbinder sig Låntagaren till ett Låneerbjudande med 
den ränta som Kameo bestämmer innan Låneansökan publiceras på Webbplatsen. 
Låneerbjudandet är villkorat av att Medlemmar lägger bud motsvarande det belopp som 
bestämts av Låntagaren. Låneerbjudandet förfaller om inte det belopp som bestämts 
innan auktionen av Låntagaren, eller det Justerade Beloppet, uppnås. 

6.2.4 Justerat Belopp 

Under ansökningsperioden har Låntagaren har rätt att justera beloppet (”Justerat Belopp”) 
i Låntagarens Låneansökan under förutsättning att:  

(a) beloppet justeras och justeringen inte understiger de vid tiden tecknade 
Låneandelarna i auktionen;  

(b) Låntagaren kan på ett tillfredställande sätt redogöra varför beloppet ska 
justeras; och  

(c) Kameo godkänner sådan justering. 

6.2.5 Regler för auktionerna 

Kameo förbehåller sig rätten att avsluta en auktion när som helst och av vilken anledning 
som helst.  

Långivares bud i auktioner är oåterkalleliga fram tills att auktionen avslutas.  
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Ränta utgår ej på det utlånade beloppet förrän auktionen är avslutad och beloppet är 
utbetalt till Låntagaren. 

Vid auktioner med opreciserad ränta upphör en Långivares bud att gälla om Låntagaren 
inte accepterar ett Låneerbjudande med Långivares bud.  

Vid auktioner med preciserad ränta är Låntagaren bunden att acceptera Långivares bud 
om buden motsvarar det belopp som Låntagaren angav innan auktionen eller det 
Justerade Beloppet. Ett bindande Låneavtal kommer till stånd efter att auktionen avslutas 
och Långivares bud motsvarar de villkor Låntagaren accepterade innan auktionen eller 
det Justerade Beloppet. 

7. Lånet 

7.1 Ingående av Låneavtal efter låneauktion  

Vid auktioner med opreciserad ränta kommer ett bindande Låneavtal till stånd mellan 
Långivare och Låntagare när Låneerbjudandet har accepterats av Låntagaren. 

Vid auktioner med preciserad ränta kommer ett bindande Låneavtal till stånd efter att 
auktionen avslutas och om Långivares bud motsvarar de villkor Låntagaren accepterade 
innan auktionen eller det Justerade Beloppet. 

Låneavtalet genereras automatiskt och anger detaljerna för Lånet såsom belopp, ränta, 
löptid och återbetalningsvillkor och Låneavtalet finns tillgängligt för utskrift på 
Webbplatsen. Låneavtalet kräver ingen underskrift. 

Utbetalning sker till det Bankkonto som Låntagaren angett senast fem (5) Bankdagar från 
det att Låneavtalet blivit bindande. 

7.2 Lånet  

Ett Lån får enbart användas för det syfte som anges i Låntagarens Låneansökan. 

Låntagaren förbinder sig att vid sidan om Lånet att: 

(a) Låntagarens ägarsituation inte väsentligen ändras under tiden för Lånet 
utan Långivarombudets samtycke; 

(b) inte uppta lån från någon tredje part med koppling till Låntagaren inklusive, 
men ej begränsat till, dess företrädare (såsom styrelseledamöter och andra 
ledningspersoner) och aktieägare eller någon annan tredje part med bättre 
förmånsrätt i enlighet med förmånsrättslagen (SFS 1970:979) (”Förbjudet 
Lån”); 

(c) inte ingå några andra oprioriterade lånearrangemang (eller andra 
arrangemang som kan likställas med ett lån) med tredje part utan 
Långivarombudets skriftliga godkännande. Sådant godkännande ska inte 
oskäligen undanhållas; och 
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(d) inte ansöka om andra lån hos annat företag inom ”crowdlending” eller 

liknande lånearrangemang under perioden då auktionen pågår. 

För det fall Låntagaren upptar ett Förbjudet Lån ska sådant Förbjudet Lån underordnas 
lån ingångna via Tjänsten om inte annat framgår av tillämplig lag. 

7.3 Ångerrätt avseende Lånet  

Långivare som agerar i egenskap av privatperson, och inte som representant för en 
juridisk person, kan enligt Distansavtalslagen inom fjorton (14) dagar efter avslutad 
auktion ångra sig och kräva att Långivarens Låneandel återgår. Om sådan Långivare 
utnyttjar sin ångerrätt annulleras Långivarens låneandel och Låneavtalet upphör att gälla i 
förhållande till den Långivaren. Låntagaren ska inom tre (3) Bankdagar efter att 
ångerrätten utnyttjats av sådan Långivare betala tillbaka det belopp som överlåtits av 
Långivaren. 

Om kvarvarande Låneandelar, efter Långivares utnyttjande av ångerrätt, sammanlagt 
uppgår till  90 % eller mer fortsätter Låneavtalet att gälla med övriga Långivare. Om 
kvarvarande Låneandelar understiger 90 % har Låntagaren rätt att annullera hela 
Låneavtalet med samtliga Långivare. Låntagaren ska omedelbart efter att Låneavtalet 
annullerats betala tillbaka det belopp som mottagits under Låneavtalet. 

7.4 Förtida återbetalning 

Låntagaren har rätt att när som helst återbetala hela Lånet i förtid genom att skriftligen 
meddela Långivarombudet minst fem (5) Bankdagar innan sådan betalning avses 
genomföras. Förtida återbetalning ska även omfatta upplupen ränta samt andra belopp 
eller eventuella avgifter som Låntagaren är skyldig att betala enligt Låneavtalet. 

Långivarombudet har för Långivarens räkning rätt att kräva återbetalning av Lånet i förtid 
om: 

(a) Låntagaren har lämnat oriktig eller ofullständig uppgift som kan påverka 
Låntagarens möjlighet att betala ränta eller återbetala Lånet; 

(b) Låntagaren inte har fullgjort Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet 
(vilket inkluderar utebliven betalning av förfallet belopp) inom sju (7) 
Bankdagar från mottagande av uppmaning om fullgörande från 
Långivarombudet; 

(c) pantsättare eller borgensman inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 
Låneavtalet inom sju (7) Bankdagar från mottagande av uppmaning om 
fullgörande från Långivarombudet; 

(d) Låntagaren eller borgensman är insolvent eller blir föremål för prövning av 
konkursansökan; 

(e) Låntagaren bryter mot förbuden i punkt 7.2. 
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Om Långivarombudet meddelar Låntagaren att Lånet ska återbetalas i förtid ska 
Låntagaren omedelbart återbetala Lånet inklusive upplupen ränta och andra kostnader. 

7.5 Byte av Långivare eller Låntagare 

Långivaren har rätt att, utan medgivande från Låntagaren, överlåta samtliga, eller delar 
av, sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalen till tredjeman som också är Medlem. 
För att en överlåtelse ska vara giltig ska Långivaren meddela Låntagaren och Kameo 
innan överlåtelsen. Långivares överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Avtalen till 
tredjeman kan endast ske via Kameo. Låntagaren kan få uppdaterad översikt över 
samtliga Långivare genom att kontakta Kameo eller logga in på Webbplatsen. 

Låntagaren har inte rätt att överlåta Låntagarens rättigheter och/eller skyldigheter enligt 
Avtalen. 

8. Avgifter 

Kameo förbehåller sig rätten att ta ut de avgifter som vid var tid framgår på Webbplatsen, 
inklusive en uppläggningsavgift och en årlig förvaltningsavgift för varje Lån. Kameo kan 
från tid till annan välja att avstå från, eller ändra, de avgifter som framgår på Webbplatsen 
genom information på Webbplatsen. Sådan ändring ska inte gälla för pågående auktioner 
eller befintliga Låneavtal. 

Uppläggningsavgift avräknas lånebeloppet vid utbetalning av Lånets belopp till 
Låntagaren. Förvaltningsavgift utgår när Lånet förfaller till betalning. Om ett Lån 
återbetalas på annan dag än Låneavtalets Förfallodag tillkommer återbetalningsavgift som 
beräknas på basis av den procentsats som anges för detta ändamål i aktuellt Låneavtal. 

9. Betalningar 

På utbetalningsdagen enligt Låneavtalet ska Långivarombudet tillse att Lånets belopp 
utbetalas från Långivares Kameo-konton till Låntagarens Bankkonto. 

På respektive Avbetalningsdag och Förfallodag är Låntagaren skyldig att se till att förfallet 
belopp finns tillgängligt på Kameos klientmedelskonto. Kameo tillser därefter att 
Låntagarens inbetalning utbetalas till respektive Långivares Kameo-konto. 

Om saldot inte motsvarar det förfallna beloppet kommer Kameo att förbruka de medel 
som finns tillgängliga på Låntagarens Kameo-konto. Låntagaren svarar ensam för sina 
åtaganden och skyldigheter gentemot aktuella Långivare enligt Låneavtalen och Kameo 
har ingen skyldighet att täcka betalningar från Låntagaren som uteblivit helt eller delvis. 
Om det saknas medel för att göra aktuella betalningar utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (SFS 1975:635). 

Samtliga insättningar, respektive utbetalningar, till och från Låntagaren och Kameos 
klientmedelskonto ska uteslutande ske via Bankkontot. Låntagaren åtar sig att inte 
överlåta, pantsätta eller låta annan förfoga över Bankkontot. Låntagaren kan endast 
genomföra betalningar med befriande verkan under Låneavtal via Långivarombudet. 
Långivaren äger ej rätt att ensam kräva betalning från Låntagaren. Om en Låntagare 
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genomför en betalning under Låneavtal direkt till Långivare eller annan kvarstår fordran 
under Låneavtalet och Långivarombudet äger rätt att för Långivares räkning kräva 
betalning av förfallna belopp under eller i samband med Låneavtalet.  

10. Säkerheter  

Som Säkerhet för Lån kan borgen, pant i fast egendom eller företagshypotek ställas i 
enlighet med Låneansökan. Borgen kan endast ställas till förmån för samtliga Långivare 
som har en Låneandel i aktuellt Lån. Långivarombudet är enbart ansvarigt för de 
förpliktelser som uttryckligen framgår av dessa villkor och Låneavtalet. 

Låntagaren garanterar genom ingåendet av varje Säkerhetsavtal att denne är rättmätig 
ägare till den tillgång som pantsätts i sådant Säkerhetsavtal, att aktuell tillgång inte är 
föremål för pant eller annan säkerhet ställd till annan, samt att denne fritt kan skapa 
säkerhet över aktuell tillgång utan inskränkningar. 

I de fall då borgen ställs av en Borgensman för Låntagarens förpliktelser garanterar 
Låntagaren genom ingåendet av aktuella Låneavtal att lämnade uppgifter om 
Borgensmannen stämmer, att Borgensmannen är god för Borgensåtagandet och att 
Borgensmannen fritt kan ingå Borgensåtagandet utan inskränkningar. 

Låntagaren får inte efter det att den skapat pant eller annan form av säkerhet över en viss 
tillgång i samband med Tjänsten därefter skapa pant eller annan form av säkerhet över 
samma tillgång till annan (förutom till annan Medlem inom ramen för Tjänsten) under tiden 
som den aktuella tillgången är pantsatt till en eller flera Långivare. 

Långivarombudet har rätt att för Långivares räkning realisera Säkerheterna och kräva 
Borgensmannen på betalning, så snart det är lämpligt, efter det att Lånet förfallit till 
betalning och Låntagaren eller Borgensmannen inte inkommer med betalning inklusive 
dröjsmålsränta inom sju (7) Bankdagar efter Förfallodag eller Avbetalningsdag. 
Långivarombudet har rätt att för Långivares räkning realisera Säkerheterna efter egen 
lämplighetsbedömning exempelvis genom att sälja förfallet Lån till inkassoföretag. 

11. Ansvar 

11.1 Kameos ansvar 

Ingen information lämnad av Kameo på Webbplatsen eller i övrigt avseende Tjänsten ska 
betraktas som finansiell rådgivning eller andra råd avseende investeringar eller de Lån 
som erbjuds på Webbplatsen. Låntagaren är ensamt ansvarig för beslut om att låna 
pengar från andra Medlemmar. Medlemmar uppmanas att själva göra en bedömning av 
ett Låns risk och göra en egen och välgrundad bedömning av om Låntagaren har förmåga 
att betala den ränta som löper på Lånet och återbetala Lånet enligt Låneavtalet. 

Kameo är inte ansvarig mot Medlemmar eller tredje man för några skador (direkt eller 
indirekt) till följd av information (inklusive riskbedömningar gjorda av Kameo), eller 
felaktigheter i information som Kameo från tid till annan lämnar om Medlemmar, annat än 
om Kameo agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Kameo ansvarar inte heller för uppgifter 
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som kommer från tredjeman, såsom till exempel från kreditutvärderingsbolag som Kameo 
anlitat. Om fel information har givits från tredjeman har Kameo rätten att ändra denna 
information och därefter meddela samtliga Medlemmar. 

Kameo garanterar inte tillgängligheten på Webbplatsen eller i Tjänsten. Webbplatsen kan 
exempelvis vara nedstängd under perioder när Kameo implementerar uppgraderingar 
eller utför nödvändigt underhåll av Webbplatsen. I den utsträckning det är praktiskt möjligt 
kommer Kameo informera om planerade underhållsåtgärder. 

Kameo tillhandahåller Webbplatsen “som den är” och ansvarar inte för kvaliteten, 
fullständigheten eller korrektheten av något innehåll som publiceras på Webbplatsen. 
Kameo är inte ansvarig för några skador (direkt eller indirekt) som uppkommer från eller i 
samband med användandet av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till inkomstförlust 
utebliven vinst eller annan intäkt, avbrott i verksamheten eller goodwillförlust som 
uppkommer från eller i samband med användandet av Tjänsten, annat än om Kameo 
agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. 

Kameo är inte ansvarig mot Medlem för skada som drabbar Medlem och som beror på 
omständighet utanför Kameos kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller 
även om Kameo själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som 
uppkommit i andra fall skall inte ersättasav Kameo, om Kameo varit normalt aktsamt. 
Kameo är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för Kameo att helt eller 
delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av ovannämnd 
omständighet,får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Kameo, till följd av 
sådan omständighet, är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Kameo 
respektive Medlem inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 

Kameo tar inte ansvar för de skattemässiga konsekvenser som användandet av Tjänsten 
kan medföra. Medlemmar ombeds kontakta Skatteverket för information i skattefrågor. 

11.2 Medlems ansvar 

Medlem är ensam ansvarig för användandet av Tjänsten och Medlems Kameo-konto. 
Medlem ansvarar för att de uppgifter som Medlem själv tillhandahåller Kameo eller andra 
Medlemmar i samband med utnyttjandet av Tjänsten är korrekta och fullständiga i alla 
avseenden. Kameo förbehåller sig rätten att ta bort uppgifter som Medlem lämnar på 
Webbplatsen, bl. a. för att uppfylla Kameos skyldigheter enligt lag (SFS 1998:112) om 
elektroniska anslagstavlor.  

Medlem är ansvarig för förlust och skada som drabbar Kameo eller annan till följd av brott 
mot dessa villkor eller till följd av annat vårdslöst agerande. Medlem ska hålla Kameo 
skadeslöst för krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skadestånd och 
förluster som drabbar Kameo i anledning av brott mot Avtalen. 
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12. Personuppgifter 

Kameo ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande 
lagstiftning. Kameo är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som 
Kameo, eller annan på uppdrag av Kameo, utför inom ramen för Tjänsten. Genom att 
acceptera villkoren samtycker Medlemmen till att Kameo behandlar Medlemmens person- 
och betalningsuppgifter. Kameo kommer dock enbart att använda Medlemmens 
bankuppgifter i syfte att administrera transaktioner.  

Medlemmen samtycker även till att Kameo delar viss information, endast i icke-
kommersiellt syfte, med DNB Bank ASA Sweden Branch, och Trapets AB, för att följa 
regulatoriska krav. 

Kameo kan även komma att använda, sammanställa och analysera information om 
Medlemmens användning av Tjänsten för följande syften: 

(a) för att administrera medlemskap och Kameo-konto, tillhandahålla Tjänsten 
och i övrigt uppfylla Låneavtalet; 

(b) för att marknadsföra Kameos eller samarbetspartners produkter och 
tjänster och för att informera om uppdateringar av Tjänsten eller dessa 
villkor; 

(c) för att analysera Medlemmars användning av Tjänsten i syfte att förbättra 
och utveckla Tjänsten och/eller nya tjänster och produkter; 

(d) för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet, föra statistik och 
övervaka och förhindra att Tjänsten används i strid med villkoren samt för 
att tillvarata Kameos eller annans rättigheter enligt dessa villkor; 

(e) i syfte att realisera Säkerheter; eller 

(f) för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning. 

Medlemmen samtycker genom att bli Medlem till att personuppgifter kan komma att 
behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området. 

Personuppgifterna utgör vidare underlag för Kameos marknads- och kundanalyser, affärs- 
och metodutveckling, riskhantering samt information avseende Medlems skuldsättning för 
lån förmedlade på Webbplatsen. Kameo kan också, om direktreklamspärr inte har 
begärts, komma att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.  

Om Medlemmen vill ha information om vilka personuppgifter rörande Medlemmen som 
behandlas av Kameo, eller vill begära rättelse av personuppgifter från Kameo, ska en 
skriftlig begäran skickas till helpdesk@kameo.se. 

13. Webbplatsen 

Kameo använder sig utav cookies och andra tekniska lösningar med samma eller 
liknande funktioner på Webbplatsen och vid tillhandahållandet av Tjänsten. Genom att 
acceptera Villkoren samtycker Medlemmen till att cookies och andra tekniska lösningar 
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med samma eller liknande funktioner används i enlighet med Villkoren och Kameos 
integritetspolicy som finns att ta del av på Webbplatsen. Medlemmen är införstådd med 
och accepterar att Tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller 
hindras om Medlemmen inte godkänner användningen av cookies och andra tekniska 
lösningar med samma eller liknande. 

14. Penningtvättkontroll 

Kameo följer Penningtvättslagen som bland annat föreskriver att Kameo måste genomföra 
vissa kontroller av Låntagaren och förhållanden relaterade till Låntagaren, såsom 
kontrollera om Låntagaren är en politiskt utsatt person (”PEP”) eller om Låntagaren är 
inkluderad i sanktionslistor.  

Medlem är skyldig att försäkra sig om att transaktioner som genomförs genom Tjänsten 
eller på Medlems Kameo-konto inte avser penningtvätt. Medlem ska omedelbart lämna de 
uppgifter som Kameo begär om Medlem för att Kameo ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter enligt avtal med Medlemmar och lag, inklusive uppgifter om var Medlems 
medel kommer ifrån och syftet med Lånet. 

15. Immateriella rättigheter 

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Kameo eller dess licensgivare. 
Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga 
lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, 
layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller 
användas utan föregående skriftligt medgivande från Kameo. Kameo reserverar sig för 
eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen. Låntagaren åtar sig att hålla Kameo 
skadeslös mot krav som rör Låntagarens påstådda intrång i tredjemans immateriella eller 
andra rättigheter. 

16. Övrigt 

16.1 Ändringar av villkor 

Kameo förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla 
ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller tio 
(10) dagar efter att Kameo har informerat Medlemmen om ändringarna (via epost eller 
meddelande på Webbplatsen). Kameo rekommenderar att Medlemmen regelbundet 
besöker Webbplatsen för att bli varse om eventuella villkorsändringar. Om Medlemmen 
inte accepterar villkorsändringar har Medlemmen rätt att avsluta Medlemmens 
medlemskap i samband med att ändringarna träder i kraft. För Låneavtal som är gällande 
när sådana villkorsändringar träder i kraft gäller de villkor som tillämpades när Låneavtalet 
ingicks även om Medlem som är part till avtalet avslutat medlemskapet. 
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16.2 Överlåtelse 

Utöver vad som stadgas i dessa villkor eller Avtalen, får inte Medlem överlåta rättigheter 
eller skyldigheter enligt dessa villkor, Låneavtalet eller Avtalen i övrigt utan Kameos 
skriftliga godkännande. 

Kameo har rätt att överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, 
Låneavtalet och Avtalen i övrigt utan Medlems godkännande. 

16.3 Meddelanden 

Medlem är ansvarig för att de registrerade personuppgifter, såsom namn, adress och 
annan information som är registrerade på Webbplatsen, uppdateras och är korrekta. 

All korrespondens och andra meddelanden ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) 
vid överlämnandet, om det levererats personligen, (ii) nästföljande Bankdag på den plats 
dit det sändes, om det sändes med fax (med erhållande av bekräftelse på fullständig 
överföring från avsändande faxmaskin), (iii) nästföljande Bankdag på den plats dit det 
sändes, om det sändes med e-post, förutsatt att mottagaren har bekräftat mottagandet, 
(iv) två Bankdagar efter avlämnandet för befordran med bud, om det skickades med 
välrenommerat bud (med erhållande av bekräftelse på leverans), eller (v) fem Bankdagar 
efter avlämnandet för postbefordran, om det skickades som rekommenderat eller 
rekommenderat brev med mottagningsbevis, till eller på mottagarens nedan angivna 
adress, e-postadress eller faxnummer (eller till eller på sådan annan adress, e-postadress 
eller faxnummer som mottagaren meddelat avsändaren för detta ändamål). 

17. Tvist 

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med 
svensk lag och avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

Dessa villkor har fastställts av Kameo den 2016-03-15. 
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