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1 BAKGRUNN 

 Denne avtale, heretter benevnt “Avtalen”, er inngått mellom 

A. Kameo Norwegian branch, C/o ABG Sundal Collier ASA Ruseløkkveien 26, 
0251 Oslo, org.nr. 916 253 192, heretter benevnt «Kameo».  

og 

B. Intrum Capital AS, Hoffsveien 70B, Postboks 283 Skøyen, 0213 Oslo,  
org.nr. 958 422 830, heretter benevnt IC. 

 Ved inngåelse av denne Avtalen så opphører alle tidligere avtaler med virkning fra og 
med den 01.06.2022.  

 Kameo er et betalings- og låneformidlingsforetak som tilrettelegger for lån til små og 
mellomstore bedrifter gjennom en webportal. Formålet med denne Avtalen er å legge 
til rette for kjøp av pengekrav på vegne av långivere som bruker Kameo sin 
webportal. IC skal innfordre kravene og yte oppgjør ihht. til den til enhver tid 
gjeldende avtale med Kameo og långivere. 

 Alle som yter lån gjennom Kameo sin webportal vil i det følgende bli omtalt som 
långivere. 

 Alle som får innvilget lån gjennom Kameo sin webportal vil i det følgende bli omtalt 
som låntager. 

 Långivere og låntager vil samlet omtales som Kameo sine kunder. 

 Beregningsdatoen er tidspunktet IC er forpliktet til å kjøpe kravet fra långivere.  

 Beregningsdatoen er 50 dager etter låntagers første mislighold av låneavtalen. 

 Avtalen gjelder for Kameo sitt folkefinansieringsprodukt, hvor investorene er 
privatpersoner og bedrifter som ikke er konsesjonspålagte. Eventuelle andre 
produkter Kameo lanserer i fremtiden faller utenfor denne Avtalen, og det må 
eventuelt inngås separate avtaler for disse dersom begge parter ønsker det. 

2 KAMEO SINE PLIKTER ETTER AVTALEN 

 Kameo er ansvarlig for å gjennomføre kredittvurdering av alle låntagere som blir 
formidlet gjennom plattformen. 

 Kameo bærer ansvaret for at gjennomført kredittvurdering er riktig og forsvarlig. 

 Kameo sin kredittpolitikk skal legges ved Avtalen. 
 



 Kameo vil tilrettelegge for kjøp av fordringen mellom Kameo sine kunder og IC, ved å 
tilgjengeliggjøre all informasjon som er innhentet i forbindelse med kredittvurdering 
og etablering av låntager i webportalen. Kameo forplikter seg til å besørge at all 
dokumentasjon (elektronisk og på papir), herunder men ikke begrenset til; 
informasjon, post, alle bilag og lignende som blir mottatt av Kameo, og som relaterer 
seg til overdratt fordring, blir overført til IC på et filformat som IC finner akseptabelt. 

 Kameo er selv ansvarlige for å varsle låntager om mislighold og formidle oppsigelse 
av engasjementet i henhold til avtale mellom långivere og låntagere. 

 Kameo skal sørge for at transporterklæring er akseptert av autentiserte långivere, 
som sammen med signert oversikt over fordringer som overdras, bekrefter transport 
til IC. Kameo skal oppbevare akseptert transporterklæring frem til vilkårene for 
transporten av kravet er oppfylt. Transporterklæringen skal på beregningsdatoen 
overføres til IC 

 Kameo er forpliktet til å besørge at IC sine, til enhver tid gjeldende, vilkår for kjøp av 
fordringer fremkommer klart i Kameo sine avtaler med brukerne av webportalen. 

 Kameo er forpliktet til å sørge for at all dokumentasjon, herunder men ikke begrenset 
til; sikkerheter, tvangsgrunnlag og/eller andre avtaler knyttet til enkeltsaker i 
forbindelse med låneavtalen, blir overført til IC ved kjøp av kravet fra långivere.  

 Kameo skal gjennom originaldokumenter kunne dokumentere den forpliktelse som er 
inngått med låntager. Kameo innestår for at det eksisterer et gyldig krav mot oppgitt 
låntager som er gitt i henhold til de forutsetninger som følger av denne Avtalen. Krav 
som ikke kan dokumenteres eller blir avvist i rettsapparatet vil bli tilbakeført til 
långiver. IC kan da kreve kjøpesummen med tillegg av omkostninger refundert 
direkte fra Kameo.   

 Kameo er ansvarlig for formidling av betaling til långivere ihht. til den til enhver tid 
gjeldende betalingsavtale. 

 Innbetalinger direkte til Kameo, må umiddelbart meddeles og overføres IC slik at 
unødig pågang mot låntager unngås. 

 Innbetalinger til Selger etter overføringsdato skal snarest og uten ugrunnet opphold 
overføres til Kjøpers bank.kto.nr 6005.07.920083 i Nordea.  

 Kameo er ansvarlig for eksistensen av tilfredsstillende rutiner for å unngå 
terrorfinansiering og hvitvasking og at rutiner og gjeldende regelverk på området til 
enhver tid følges.   

 Kameo er ansvarlige for at långivere ikke låner ut midler i en slik utstrekning at de 
rammes av krav til konsesjon som finansieringsvirksomhet. Kameo er ansvarlig for at 
det finnes rutiner for å begrense omfanget av långivere sin virksomhet og at långivere 
til enhver tid er faller utenfor konsesjonsplikten. Kameo er ansvarlig for evt. tap IC 
måtte lide som en følge av at långiver har lånt ut midler i en slik utstrekning at de 
rammes av konsesjonsplikten.     



3 IC SINE PLIKTER ETTER AVTALEN 

 IC har plikt til å kjøpe og overta Fordringer med effekt fra og med Beregningsdatoen, 
forutsatt at låntakers mislighold av den aktuelle Låneavtalen ikke innen samme dag 
er rettet og forutsatt at kjøpet av den aktuelle Fordringen ikke fører til at den samlede 
kjøpesummen under denne Avtalen overstiger maksimalbegrensningen i punkt 4.4. 
IC er forpliktet til å kjøpe Fordringer umiddelbart hvis låntaker blir utsatt for rettslig 
enkeltforfølging i forbindelse med inndrivelse av fordringer eller hvis låntaker melder 
oppbud eller begjæres konkurs. 

 Kjøper forplikter seg til, i den grad det er mulig, å underrette låntager om overtagelse 
av kravet. 

 Dersom IC pådras tap fordi Kameo er blitt utsatt for svik, skal Kameo erstatte det tap 
IC er pådratt gjennom sviket. 

 IC skal sørge for at Kameo til enhver tid har oppdaterte vilkår for kjøp av fordringer.  

 IC er forpliktet til å forsøke å inndrive kjøpte krav så raskt og effektivt som mulig.  

 IC forplikter seg til å utføre inkassoarbeidet i overensstemmelse med god 
inkassoskikk og innenfor inkassolovens bestemmelser for øvrig. 

 IC er forpliktet til å gjøre innbetalinger ihht. den til enhver tid gjeldende 
betalingsavtale, til Kameo sin konto for videreformidling til långivere.  

 IC kan ikke gjøre gjeldende noen form for reklamasjonskrav når det gjelder låntagers 
betalingsevne og/eller vilje. 

 IC dekker kostnader knyttet til overføring og innkonvertering av sakene. 

4 PRIS, OPPGJØR OG ANSVAR 

 Oppgjør av fordringene skal gjennomføres ihht. til oversikt i punkt 4.3 

 Kjøpesummen beregnes ut fra rest hovedstol på kjøpstidspunkt 

 Prismatrise 



 

 Samlet kjøpesum etter denne Avtalen kan ikke overstige NOK 1.200.000,- totalt for 
hele avtaleperioden (Jf. Pkt 5.1).  

 Inndekningsrekkefølgen ved innbetaling etter overdragelse er som følger:  

1. Omkostninger knyttet til innfordring av fordringen, herunder salærer, rettsgebyr og 
andre rettslige omkostninger 

2. Profit Sharing av hovedstol inkludert påløpte renter frem til kravet blir overført i 
henhold til klausul 4.2 

3. Renter etter overføringen av kravet som tilfaller IC 
4. Eventuelle krav Kameo måtte ha mot låntaker 

 IC er forpliktet til å ta imot som kjøper og ny kreditor alle Fordringer som det er 
inngått Overdragelsesavtale for, og dermed også å inndrive disse Fordringene i 
henhold til denne Avtalen, uavhengig av om IC er forpliktet til å betale Kjøpesum for 
den aktuelle Fordringen, og uavhengig av om dette skyldes at man han nådd samlet 
kjøpesum. IC bærer all kostnadsrisiko etter at eiendomsretten til fordringen blir 
overført til IC. 

 Oppgjør ihht. avtalen utbetales månedlig etterskuddsvis til Kameos bankkonto nr. 
1503.94.14721 med frigjørende virkning for IC. Kjøpesummen avregnes i forbindelse 



med oppgjør, etter at IC har mottatt første innbetaling på kravet. Dersom IC ikke har 
mottatt innbetaling på kravet, skal kjøpesummen utbetales senest 12 måneder etter 
overdragelsen. Profit Sharing opphører 48 måneder etter at fordringen er overdratt til 
IC, etter dette tidspunktet tilfaller eventuelle innbetalinger IC i sin helhet. Dette gjelder 
likevel ikke dersom IC ikke på lojal måte har forsøkt å inndrive Fordringen på en 
alminnelig effektiv måte. 

 Låntager eller Kameo kan ikke gjøre gjeldende tap som måtte oppstå etter at IC har 
betalt til Kameo sin konto for innbetaling ihht. den til enhver tid gjeldende 
betalingsavtale. 

 IC kan ikke gjøres ansvarlige for tap som måtte oppstå i forbindelse med Kameo sine 
systemer og webportal. 

 IC kan ikke gjøres ansvarlig for tap i forbindelse med at fordringer urettmessig blir 
overført til IC. 

5 GENERELT 

 Denne Avtalen løper i 1 år fra 01.06.2022. Avtalen fornyes automatisk med 1 år, 
dersom den ikke er sagt opp med 3 måneders varsel før avtalens utløp.  

 Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 måneders varsel, dersom det er fare for 
negativ medieomtale for en av partene. Ingen av partene kan kreve erstatning fra den 
annen part som følge av dette. Avtalen kan heves umiddelbart av begge parter ved 
vesentlig mislighold av denne avtalen.   

 Ekstraordinære situasjoner utenfor partenes kontroll og som gjør oppfyllelse av 
kontrakten umulig skal være å betrakte som force majeure.  

 Oppstår tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtalen skal denne 
avgjøres etter norsk rett. 

 Verneting er Oslo tingrett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Denne Avtalen er utstedt i to like eksemplarer, ett til hver av partene.  
 
 
Kameo Norwegian Branch: 
 
 
Dato: ________________ 

 
For Intrum Capital AS: 
 
 
Dato: ________________ 
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Linn Hoel Ringvoll 
Managing Director Norway 

Knut Øvreås 
Administrerende direktør 
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