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1. Hva gjør Kameo? 

Kameo Norwegian Branch med registreringsnummer 916 253 192, Schwensens gate 20, 

0170 Oslo (“Kameo”) leverer en låneformidlingstjeneste som muliggjør en effektiv 

låneprosess for låntakere som har behov for finansiering og for långivere som har et 

overskudd av kapital og vil låne ut penger. Denne formidlingstjenesten, sammen med 

tilhørende tjenester som å bistå partene med inn- og utbetalinger samt inndrivning av 

forfalte krav, omtales i disse vilkårene som tjenesten (“Tjenesten”). Tjenesten leveres 

gjennom Kameos hjemmeside www.kameo.no (“Nettsiden”). 

Långivere er innforstått med at Kameo ikke tilbyr finansiell rådgivning eller annen rådgiving 

knyttet til investeringer eller lån som tilbys på Nettsiden. Långiver er selv ansvarlig for bruk 

av Tjenesten og for beslutningen om å låne ut penger via Tjenesten. Ytterligere informasjon 

om risikoen ved Tjenesten finnes bl.a. under punktene nr 4, 11 og 13. 

Kameos virksomhet i Norge, organisert i Kameo Norwegian Branch, står under 

Finanstilsynets løpende tilsyn i henhold til finanstilsynsloven av 12.07 1956 og er dermed 

blant annet underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 06.03.2009 

(hvitvaskingsloven). Kameo Norwegian Branch er en del av det danske selskapet Kameo 

ApS. Kameo ApS har konsesjon som betalingsforetak med rett til å yte betalingstjenester i 

Norge via norsk utenlandsk filial (NUF). Kameo Norwegian Branch har inngitt melding til det 

http://www.kameo.no/
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norske Finanstilsynet som gir rett til å tilby låne- og garantiformidling i Norge. Kameo ApS 

er under tilsyn av det danske Finanstilsynet.  

2. Definisjoner 

I disse vilkårene skal de nedenfor definerte uttrykk ha følgende betydning:  
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“Agenten” Kameo eller andre som Kameo har oppnevnt som Agent.  

“Angrerettloven” Lov av 20.06 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg 

og salg utenom fast forretningslokale.  

“Avtalen” De avtaler som inngås mellom Långiver, Låntaker, Agenten, 

Kausjonister og andre tredjemenn, inkludert Kameos generelle 

vilkår for Långivere, Låneavtalen, Garantien og 

Sikkerhetsavtalen. 

“Bankdag” Alle dager unntatt lørdag, søndag og andre dager hvor banker i 

Norge i sin alminnelighet er stengt.  

“Bankkonto” Kontoen i norsk bank oppgitt av Långiver i forbindelse med 

registrering på Nettsiden og som tilhører og er registrert i 

Långivers navn. 

“Bud” Et tilbud fra en Långiver om å låne penger til en Låntaker. Bud 

fremlegges gjennom Nettsiden og består av en rentesats og et 

beløp som Långiver er villig til å låne til Låntaker på de vilkår som 

publiseres for Lånet på Nettsiden. 

“Forfallsdag” Den dag Lånet, inkludert påløpte renter og andre kostnader, 

forfaller til betaling i sin helhet. 

“Garanti” En påkravsgaranti som en Kausjonist stiller. 

Gjeldsbrev Eksigibelt gjeldsbrev utstedt av Låntaker til Agenten som særlig 

tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd 

(a). 

“Hvitvaskingsloven” Lov av 06.03 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.  

“Justert Beløp” Beløpet i Lånesøknaden etter at Låntaker, i samsvar med 

vilkårene, har justert beløpet. 

“Kameo-konto” Hvert Medlems konto der brukeren kan sette inn og ta ut penger 

til bruk i forbindelse med Tjenesten. 

“Kausjonist” Den som i henhold til en avtale om garanti stiller garanti for 

Låntakers forpliktelser etter Låneavtalen. 

“Lån” Lån av penger fra en eller flere Långivere til en Låntaker. 

“Låneandel” Långivers andel i Lånet. 

“Låneavtale” Fellesbetegnelse for de låneavtalene som inngås mellom 

Låntaker og en eller flere Långivere i forbindelse med et Lån 

basert på en låneauksjon på Nettsiden.   
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“Lånesøknad” En søknad fra en Låntaker om opptak av et Lån, i det format som 

Kameo foreskriver på Nettsiden ved tidspunktet for søknaden. 

“Lånetilbud” Det tilbud om Lån, bestående av en eller flere Låneandeler, som 

en Låntaker blir tilbudt. 

“Långivere” De fysiske eller juridiske personer som er Medlemmer og har gitt 

lån, eller har til hensikt å gi lån, til en Låntaker.   

“Låntakere” En juridisk person som er medlem og som har tatt opp et lån, eller 

skal ta opp lån fra en eller flere Långivere. 

“Maksimal Rente” Den høyeste renten, bestemt på en låneauksjon med uspesifisert 

rente, der en Låntaker er bundet av Lånetilbudets bestemmelse 

om å betale erstatning til Kameo, selv om Låntaker avslår Lånet. 

“Mal for Låneavtale” Mal som er grunnlaget for den endelige Låneavtalen, som 

utarbeides av Kameo på Nettsiden og opprettes mellom 

Långivere og Låntakere i forbindelse med en låneauksjon. 

“Medlem” En fysisk eller juridisk person som har registrert seg på Nettsiden 

og blitt godkjent som Medlem. 

“Nettsiden” Kameos hjemmeside www.kameo.no.  

“Reelle 

Rettighetshavere” 

En fysisk person som handler på vegne av et Medlem, eller om 

Medlemmet er en juridisk person, den som har bestemmende 

innflytelse over Medlemmet, som alltid, men ikke bare, anses å 

være tilfellet dersom personen direkte eller indirekte kontrollerer 

mer enn 25 % av stemmene eller kapitalen i den juridiske 

personen.    

Reell Rettighetshaver, eller reell eier, er et begrep som stammer 

fra Hvitvaskingsloven samt forskrift av 13.03 2009 om tiltak mot 

hvitvasking og terrorfinansiering. 

“Rente” Den rente som fastsettes for Lånet i Låneavtalen 

“Sikkerhet” Garantier og annen sikkerhet i form av pant i aksjer, fast eiendom 

eller andre aktiva. 

“Sikkerhetsavtale” Den avtale om pantsettelse Låntaker eller andre inngår 

vedrørende sikkerhetsstillelse for Låntakers forpliktelser under 

Låneavtalen. 

“Tildeling” Den prosessen der en eller flere Långivere som har gitt Bud i en 

Låneauksjon, blir tildelt Låneandeler i et Lån som maksimalt kan 

være det høyeste beløpet som er spesifisert i deres respektive 

Bud. 
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“Tjenesten” Den formidlingstjeneste med tilhørende tjenester Kameo tilbyr på 

Nettsiden. 

“Vilkårene” Kameos generelle vilkår som til enhver tid er gjeldende for 

Långivere og Låntakere. 

3. Vilkårene 

3.1 Gyldighet 

Disse generelle vilkårene godkjennes av Medlemmet i forbindelse med at Medlemmet 

registrerer seg som Medlem på Nettsiden. Medlemmet er deretter bundet av Vilkårene inntil 

videre og frem til Medlemskapet opphører eller avsluttes med mindre annet fremgår av 

Vilkårene.   

3.2 Søknad 

Hvert Lån mellom Låntaker og en eller flere Långivere reguleres av Låneavtalen. De 

generelle vilkår som Kameo foreskriver for Låntakere og Långivere (fellesbetegnelsen 

“Vilkårene”) gjelder for Låneavtalen. Sikkerheter som stilles for et Lån reguleres av 

Garantien og/eller Sikkerhetsavtalen, samt øvrige pantedokumenter. Samtlige av disse 

dokumenter defineres som “Avtalen”.  

Kameo er bare part i Låneavtalen og sikkerhetsdokumentene i egenskap som Agent og 

sikkerhetsagent for Långiverne.  

Ansvarsforholdet mellom Kameo, i egenskap av leverandør av Tjenesten, og Långiver, i 

egenskap av Medlem, reguleres av disse generelle vilkårene.  

Disse vilkårene innskrenker ikke de rettighetene Långiver har etter Finansavtaleloven av 

25.06.1999 og Angrerettloven av 20.06.2014. 

4. Medlemskap m.m.  

4.1 Søknad om medlemskap 

Ved søknad om medlemskap bekrefter Långiver at vedkommende er kjent med at: 

(a) Kameo ikke er en finansiell rådgiver, og at ingen informasjon på Nettsiden, 

for eksempel risikovurderinger, kredittanalyse eller beskrivelser kan 

betraktes som råd eller anbefaling fra Kameo om Lånet; 

(b) det innebærer en risiko å låne ut penger og Långiver må foreta seg sin egen 

oppfatning om den kredittrisiko Långiver tar i forbindelse med lån som 
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Långiver deltar i og som i verste fall kan innebære at hele lånebeløpet går 

tapt; og 

(c) Kameo ikke på noen måte garanterer for Låntakers Lån eller på annen måte 

kommer til å oppfylle Låntakers forpliktelser etter Låneavtalen. 

4.1.1 Fysisk person 

Hvis Långiver er en fysisk person bekrefter Långiver ved søknad om Medlemskap at 

Långiver: 

(a) er over 18 år; 

(b) er skandinavisk statsborger; 

(c) har en bankkonto registrert i Skandinavia i Långivers navn;  

(d) har tilstrekkelig med kapital til å kunne investere penger i Tjenesten og 

håndtere tap som kan oppstå; 

(e) oppfyller de krav som stilles for å inngå Avtalen slik det framgår på Nettsiden; 

(f) har gitt nøyaktig og sannferdig informasjon og at Långiver vil varsle Kameo 

hvis informasjonen endres i løpet av tiden Långiver er medlem av Kameo; 

(g) opptrer for Långiver selv og Långiver kjenner til opprinnelsen til de overførte 

midlene, og at Långiver vil varsle Kameo dersom Långiver opptrer på vegne 

av en annen; 

(h) ikke er skattepliktig i USA eller andre land utenfor EU / EØS. 
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4.1.2 Juridisk person 

Ved søknad om medlemskap bekrefter representanten for Långiver at vedkommende er 

over 18 år og har rett til å representere Långiver.  

Hvis Långiver er en juridisk person bekrefter Långiver ved søknad om medlemskap at 

Långiver: 

(a) er et etablert med organisasjonsnummer i Skandinavia; 

(b) har en bankkonto registrert i Skandinavia i Långivers navn; 

(c) har tilstrekkelig kapital til å investere penger i Tjenesten og håndtere tap som 

kan oppstå; 

(d) oppfyller kravene til å inngå Avtalen slik det fremgår av Nettsiden;  

(e) har gitt nøyaktig og sannferdig informasjon og at Långiver vil varsle Kameo 

hvis informasjonen endres i løpet av tiden Långiver er Medlem av Kameo;  

(f) representerer Långiver selv og Långiver kjenner til opprinnelsen av midlene 

som overføres, og at Långiver vil varsler Kameo dersom Långiver opptrer på 

vegne av en annen; 

(g) ikke er skattepliktig i USA eller andre land utenfor EU / EØS; og 

(h) opplyser Kameo om samtlige Reelle Rettighetshavere.  

4.2 Godkjenning av medlemskap 

Når Långivers registrering godkjennes og bekreftes av Kameo blir Långiver Medlem på 

Nettsiden. 

Kameo godkjenner Långivers søknad om medlemskap kun hvis følgende tiltak er 

gjennomført:  

(a) identitetskontroll av (i) organisasjonsnummer/personnummer, og Bankkonto 

(innebærer bl.a. kontroll av at Bankkonto er registrert i Långivers navn) og 

adresse; 

(b) kredittopplysning (gjelder bare om Långiver er juridisk person); og 

(c) hvitvaskingskontroll i samsvar med Hvitvaskingsloven (innebærer bl.a. at 

Kameo innhenter informasjon om hvor deponerte midler kommer fra og hva 

det skal brukes til, om det finnes Reell Rettighetshaver i Långiver, om noen 

av Låntakers representanter er politisk eksponerte personer eller oppført på 

noen sanksjonslister).  

Kameo vil også kontinuerlig utføre kontroll i henhold til punkt (c) så lenge Långivers 

medlemskap består.  

Kameo forbeholder seg retten til å nekte medlemskap uansett grunn. Eksempler på 

begrunnelse for avslag kan være, men er ikke begrenset til, hvis Långiver (i) ikke har gitt 
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fullstendige opplysninger i søknaden, (ii) om forutsetningene i 4.1.1 (a) - (h) eller 4.1.2 (a) - 

(h) ikke er oppfylt, eller (iii) om Långivers medlemskap skaper en risiko for at Kameo eller 

Långiver vil bli påført uønskede skattekonsekvenser eller det vil få andre juridiske 

konsekvenser. Godkjenning av medlemskap bør ikke tolkes som en uttalelse fra Kameo at 

det ikke vil oppstå slike konsekvenser og Kameo fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse 

med skattemessige konsekvenser i samsvar med det som er sagt i punkt 13. 

4.3 Angrerett på medlemskap 

Hvis Långiver er en forbruker, og ikke som en representant for en juridisk person, har 

Långiver rett til, innen fjorten (14) dager fra Långiver ble Medlem, å avbryte sitt medlemskap 

etter Angrerettloven. 

Långivere benytter sin angrerett ved å fylle ut et skjema tilgjengelig på Nettsiden, som 

deretter må skrives ut og sendes per post til Kameo, eller skannes og sendes via e-post til 

helpdesk@kameo.no. Medlemmet er deretter avregistrert fra Tjenesten. 

4.4 Medlemskapet  

Långivers medlemskap er personlig og Långiver er alene ansvarlig for at samtlige 

handlinger som utføres på Nettsiden skjer gjennom innlogging med Långivers 

brukerinformasjon. Kameo er ikke ansvarlig for tap forårsaket av at utenforstående bruker 

Långivers brukerinformasjon. Hvis Långiver har mistanke om at uvedkommende har tilgang 

til sin konto skal Långiver kontakte Kameo umiddelbart for sperring av kontoen. Långivers 

medlemskap innebærer bl.a. at Långiver samtykker i at: 

(a) Långivers bud i forbindelse med Lånesøknader (uten å spesifisere at dette 

tilbudet kommer fra Långiver) vil være synlig for andre Medlemmer; 

(b) Långivers spørsmål og svar i avsnittet "Spørsmål og svar" vil være synlig for 

andre Medlemmer, og at disse kan ensidig endres eller slettes av Kameo 

hvis det i henhold Kameos syn inneholder rasistisk, sexistisk, kriminelle eller 

andre ikke-passende innhold, misvisende eller avviker fra temaet;  

(c) Å kunne ta imot tilbud om å låne penger til Låntakere på Nettsiden; 

(d) Kameo rapporterer informasjon om Långivers inntekter fra Lån som Långiver 

har gitt gjennom Tjenesten, og saldo, til Skattemyndighetene og andre 

mailto:helpdesk@kameo.noe
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relevante myndigheter, som Kameo er pålagt å rapportere opplysninger til 

etter lov og forskrift; 

(e) Kameo deler nødvendig informasjon, kun for ikke-kommersielle formål, med 

DNB Bank ASA, Nordea Bank AB (publ) ("Nordea") og Trapets AB i samsvar 

med myndighetskrav; og 

(f) Bank-ID eller annen identifikasjonsmetode brukes til å signere og godta 

dokumenter Långiver blir part i gjennom Tjenesten.  

De samtykker som Långiver gir i og med medlemskapet gjelder for hele perioden som 

Långiver er Medlem og / eller er part i noe av Avtalen og kan ikke trekkes tilbake av 

Långiver. 

4.5 Avslutning av medlemskapet 

Medlem som ikke har noen forpliktelser overfor annet Medlem eller Kameo, og som ikke 

heller har lånt ut penger knyttet til noen Låneavtale, kan når som helst avslutte sitt 

medlemskap. 

Kameo har rett til å si opp medlemskapet til Långiver dersom Långiver ikke har vært logget 

på nettsiden på minst ett (1) år. Kameo må varsle Långiver om det på e-post minst tretti 

(30) dager før. 

Kameo har rett til å si opp Långivers medlemskap uten forvarsel og med umiddelbar virkning 

dersom det er mistanke om: 

(a) konkurs, død eller Långiver ellers ikke oppfyller vilkårene for å være Medlem; 

(b) at Långiver vesentlig har brutt disse vilkårene, Låneavtalen eller annen 

Avtale; 

(c) utilbørlig bruk av Långivers brukerinformasjon; 

(d) Långiver publiserer rasistisk, sexistisk, kriminelle eller andre ikke-passende 

innhold på Nettsiden; eller 

(e) ved brudd på Hvitvaskingsloven eller annen kriminell virksomhet. 

Tiltak iverksatt i henhold til punktene (b) - (e) ovenfor kan i tillegg bli rapportert til politiet av 

Kameo. 

Hvis et medlemskap opphører overføres eventuelle innestående beløp til Långivers oppgitte 

Bankkonto. Avsluttet medlemskap påvirker ikke de Låneavtaler som Långiver på dette 

tidspunktet er part i, eller de vilkår i Avtalen som Långiver er part i og som påvirker Kameos 

rettigheter og plikter i forhold til slike Låneavtaler og som fortsatt skal gjelde mellom partene 

i samsvar med deres respektive vilkår. 

5. Kameo-konto  

Når Långiver blir Medlem mottar Långiver en såkalt Kameo-konto hvor alle transaksjoner i 

forbindelse med Tjenesten vil bli gjennomført. Ved å logge inn på Nettsiden, kan Långiver 
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se de transaksjonene som bokføres til og fra Långivers Kameo-konto samt saldo. Kameo-

kontoen er ikke en faktisk bankkonto. Medlemmenes midler er kreditert en klientkonto hos 

den bank som Kameo samarbeider med, noe som betyr at midlene blir overført til Kameo-

kontoen adskilt fra Kameos egne midler og med særskilt sikkerhet (jf. finansavtaleloven av 

25.06.1999 § 79).   

Overføring av midler til Kameo-kontoen gjøres på den måten Kameo måtte kreve. Ved 

investering i lån i annen valuta enn norske kroner (NOK), må en egen Kameo-konto 

opprettes i den andre valutaen og Långiver godtar i et slikt tilfelle den vekslingskursen som 

settes av Kameo, samt den valutarisikoen som er involvert. Hvis Kameo godkjenner konto 

i annen valuta, vil Kameo deretter bistå på Långivers forespørsel, veksling gjennom bank 

eller annet valutaforetak. 

Långiver kan når som helst begjære tilbakebetaling av saldo på Kameo-kontoen, eller en 

del derav, under forutsetning av at det ikke er lånt ut (investert i Lån) eller reservert i 

forbindelse med en Lånesøknad som Långiver la inn Bud på. Hvilket beløp på Kameo-konto 

som har blitt reservert i forbindelse med Bud i en Lånesøknadsprosess framgår på 

Nettsiden. 

Innestående beløp på en Kameo-konto er ikke rentebærende. 

6. Låneauksjon 

6.1 Lånesøknad 

I henhold til vilkårene og betingelsene kan Medlemmer investere i Lån til Låntakere ved å 

inngå Låneavtale med Låntaker etter avsluttet auksjonsprosess. Etter at Låntaker har 

akseptert Lånesøknaden med det beløp Låntaker vil søke om å få låne, løpetid, 

tilbakebetalingsvillkår og om auksjonen skal bli foretatt med spesifisert eller uspesifisert 

rente, og auksjonen blitt lagt ut på Nettsiden, har Långiver mulighet til å gi Bud etter reglene 

for auksjonsprosessen. 

6.2 Inneståelseserklæring 

For at lån gitt av Medlemmer ikke skal falle inn under konsesjonsbelagt 

finansieringsbvirksomhet kan Medlemmer kun investere i Lån i enkeltstående tilfeller.  

Hvert Medlem innestår overfor Kameo  ved søknad om medlemsskap og hver gang 

vedkommende inngir et Bud, at det ikke selv driver konsesjonsbelagt utlånsvirksomhet. 

Medlemmet innestår videre overfor Kameo at det vil holde Kameo skadesløs for ethvert tap 

som måtte oppstå for Kameo dersom Medlemmet bryter denne bestemmelsen. 

6.3 Auksjonsprosessen 

Långivere kan legge inn tilbud om Lån til en Låntaker gjennom Bud i auksjonen med 

spesifisert eller uspesifisert rente. Ett Bud gis gjennom Nettsiden og består av en rentesats 
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og et beløp som Långiver er villig til å låne til Låntaker på de vilkår som publiseres for Lånet 

på Nettsiden.  

 

6.3.1 Auksjon med spesifisert rente 

Ved en auksjon med spesifisert rente bestemmer Låntaker på forhånd hvilket beløp som 

Låntaker ønsker å låne. Kameo foretar en risikovurdering av Låntaker og bestemmer så 

hvilken rente Lånet skal legges ut med i auksjonen. Låntaker binder seg deretter til et 

Lånetilbud fra Kameo med den bestemte renten, forutsatt at det totale beløpet på samtlige 

Långiveres Bud i auksjonen er lik eller større enn det Minste Lånebeløpet. Långiver kan 

deretter gjennom Bud i auksjonen tilby hele eller deler av det ønskede Lånet til den renten 

Kameo har spesifisert.  

I en auksjon med spesifisert rente avsluttes auksjonen: 

(a) tidligere dersom en eller flere Långivere tilbyr hele Lånet som angis i 

Lånesøknaden eller det Justerte Beløpet;  

(b) tidligere dersom Låntaker aksepterer et lavere beløp enn det angitte beløpet 

i søknaden, og Kameo har informert om at et lavere beløp enn det angitte 

kan bli akseptert av Låntaker når Lånet presenteres på Nettsiden. Det minste 

beløpet som Låntaker er villig til å akseptere skal i så fall spesifiseres innen 

auksjonen starter som Minste Lånebeløp; eller 

(c) ved auksjonens sluttdato. 

Etter avsluttet auksjon inngår aktuelle Långivere Låneavtale med Låntaker i henhold til 

punkt 7. Hvis auksjonen avsluttes i henhold til (c) og Låntaker ikke aksepterer Bud fra 

Långivere med minimum totalbeløpet angitt i Lånesøknaden og hvis et lavere beløp ikke 

kan godtas i henhold til (b), bortfaller Lånesøknaden og auksjonssiden fjernes fra Nettsiden. 

Kameo kan på eget initiativ, forlenge tiden auksjonsprosessen er åpen og tilgjengelig for 

budgiving.  

6.3.2 Auksjon med uspesifisert rente 

Ved en auksjon med uspesifisert rente angir Låntaker det ønskede Lånebeløpet. Låntaker 

forplikter seg deretter til et Lånetilbud fra Kameo med uspesifisert rente, betinget av at det 

totale beløpet fra samtlige Långiveres Bud i auksjonen er lik eller større enn det Minste 

Lånebeløpet samt at renten som kreves for å møte det Minste Lånebeløpet i auksjonen, er 

lik eller lavere enn den Maksimale Renten angitt i Lånetilbudet. Långivere kan deretter 

gjennom Bud med beløp og rente i auksjonen, tilby hele eller deler av det ønskede Lånet.  

Renten for Lånet fastsettes ved at Kameo tildeler Långivere deler av Lånet i henhold til 

prioriteringsreglene, jf. punkt 6.3.3, først fra de Långiverne som har inngitt Bud med lavest 

rente og deretter suksessiv økning av rentenivået til hele beløpet er tildelt. Det rentenivået 

som kreves for å tildele den siste kronen av det omsøkte beløpet, bestemmer renten for 
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hele Lånet. Alle Långivere som får tildeling får følgelig den renten som er bestemt gjennom 

auksjonsprosessen, uansett om de hadde gitt Bud med lavere rente i auksjonen.  

I en auksjon med uspesifisert rente avsluttes auksjonen:  

(a) tidligere dersom det omsøkte beløpet oppnås og Låntaker ber om et 

Lånetilbud med de rentene som er tilbudt på Låntakers auksjonsside; 

(b) tidligere dersom det omsøkte beløpet ikke oppnås, men Låntaker aksepterer 

et lavere beløp som spesifiseres i Lånesøknaden og Kameo har informert 

om at et lavere beløp enn beløpet i Lånesøknaden kan bli akseptert av 

Låntaker når Lånet presenteres på Nettsiden. Det minste beløpet som 

Låntaker er villig til å akseptere skal i så fall spesifiseres innen auksjonen 

starter; eller 

(c) ved auksjonens sluttdato. 

Hvis auksjonen avsluttes i henhold til (c) og det sammenlagte beløpet for de Bud som 

Långiverne har gitt, er større enn beløpet som er angitt i Lånesøknaden, eller det Justerte 

Beløpet, kommer Långiverne som har gitt Bud med en høyere rente enn den som er 

bestemt av auksjonsprosessen, ikke til å få tildeling. Disse tilbyderes Bud blir da annullert 

og de beløp som er reservert på deres konti blir igjen tilgjengelige. Dersom Långivernes 

sammenlagte Bud ikke når opp til det minste angitte beløpet i Lånesøknaden, eller det 

Justerte Beløpet, innen den angitte auksjonsperioden og Långiver ikke aksepterer et lavere 
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beløp i henhold til (b), eller om rentenivået bestemt av auksjonsprosessen er høyere enn 

den maksimale renten, bortfaller Lånesøknaden og auksjonssiden tas bort.  

6.3.3 Prioriteringsregler ved tildeling av Låneandeler i Lån 

Dersom en auksjon får inn bud med et sammenlagt beløp som overstiger det beløpet som 

er angitt i Lånesøknaden, praktiserer Kameo følgende prioriteringsregler ved Tildeling av 

andeler i det utlyste Lånet:  

Bud med lavere rente har alltid prioritet fremfor bud med høyere rente (gjelder kun ved 

auksjon med uspesifisert rente). 

Bud med samme rente får tildeling etter følgende prioriteringsregler: 

(a) Bud med et beløp som går opp til et visst forhåndsangitt beløp, får først 

tildeling (“Volumprioritering”). 

(b) Bud fra Medlem som inngår i Kameos lojalitetsprogram får deretter tildeling 

(“Lojalitetsprioritering”). 

(c) Bud får deretter tildeling etter hvilket tidspunkt de inngis etter modellen 

“førstemann-til-mølla”.  

Deltakelse i Kameos program for Volumprioritering og Lojalitetsprioritering er åpent for alle 

Medlemmer som oppfyller tilknyttede vilkår som er presentert på Nettsiden.  

6.3.4 Lånetilbudet 

Før Lånet publiseres på Nettsiden og auksjonen starter gis Låntaker et Lånetilbud fra 

Kameo. I Lånetilbudet spesifiseres alle vilkår som skal gjelde for Lånet, inkludert den 

fullstendige avtaleteksten som senere skal benyttes når låneavtaler opprettes mellom 

Långivere og Låntaker etter en vellykket auksjon. Den informasjonen som ikke er kjent på 

tidspunktet for Lånetilbudet, nemlig Långivernes identitet, eksakt utbetalingsdato, eksakt 

rentebetalingsdato, eksakt tilbakebetalingsdato, Lånebeløp og rente (ved auksjon med 

uspesifisert rente), er utelatt i Lånetilbudet. 

Lånetilbudet inkluderer også informasjon om godtgjørelse som skal betales til Kameo etter 

denne bestemmelsen, ved auksjon med uspesifisert rente, oppgitt som den maksimale 

renten, hvor Låntaker er pliktig til å betale godtgjørelse til Kameo uansett om Låntaker etter 

vellykket auksjon velger å ikke akseptere Lånet.  

Etter at Låntaker har undertegnet Lånetilbudet publiserer Kameo Lånet på Nettsiden og 

starter auksjonen. Låntakers signering av Lånetilbud innebærer imidlertid ingen forpliktelse 

til å inngå Låneavtalen eller ta opp Lånet.  

Endelig Låneavtale, med innhold som fremgår av Lånetilbudet, opprettes av Kameo etter 

avsluttet auksjon og trer i kraft først etter at Låntaker aktivt har signert dette. Inntil 

Låneavtalen er signert av Låntaker har vedkommende rett til å frafalle Lånet. 

I det tilfellet at Låntaker aksepterer Lånetilbudet og deretter en auksjon helt eller delvis 

gjennomføres som resulterer i at et samlet beløp som tilsvarer minst det minste ønskede 

Lånebeløpet i Lånesøknaden, eller det Justerte Beløpet, tilbudt av en eller flere Långivere 



16 

 

samt at renten ved auksjon med uspesifisert rente er lik eller lavere enn den Maksimale 

Renten, er Låntaker pliktig til å betale en godtgjørelse til Kameo i henhold til hva som 

fremgår av Lånetilbudet. Ovenstående gjelder uansett om auksjonstiden må forlegnes eller 

Lånebeløpet justeres, eller at auksjonen avbrytes for tidlig, så lenge Låntaker har godkjent 

dette eller har igangsatt slik godkjenning.   

Låntaker betaler godtgjørelsen til Kameo ved fradtrekk i Lånebeløpet i forbindelse med 

utbetaling av Lånet eller, i tilfelle der Låntaker ikke inngår Låneavtale, gjennom separat 

faktura med 20 dagers betalingsfrist. Det påløper mva på godtgjørelsen.  

Dersom auksjonen avsluttes uten at det minste ønskede lånebeløp tilbys av en eller flere 

Långivere, eller at renten ved auksjon med uspesifisert rente er høyere enn den Maksimale 

Renten, bortfaller Lånetilbudet. Låntaker skal da ikke å betale noen godtgjørelse til Kameo. 

Den versjon av Avtalen som er gjeldende på tidspunktet for Låntakers godkjenning av 

Lånetilbudet skal være gjeldende for den Låneavtalen som senere opprettes og tilbys 

Låntaker etter avsluttet auksjon.  

6.3.5 Justert beløp 

Under søknadsperioden har Låntaker rett til å justere beløpet i Låntakers Lånesøknad 

under forutsetning av:  

(a) det Justerte Beløpet ikke er lavere enn allerede tegnede Låneandeler under 

auksjonen;  

(b) Låntaker på en tilfredsstillende måte kan redegjøre for hvorfor beløpet skal 

justeres; og 

(c) Kameo godkjenner slik justering. 

 

 

6.3.6 Regler for auksjonsprosessen  

Kameo forbeholder seg retten til å avslutte en auksjon når som helst og ved hvilken som 

helst anledning.  

Rente betales ikke på utlånt beløp før auksjonen er avsluttet, Låneavtale opprettet og 

beløpet utbetalt til Låntaker. 

Långivers Bud i auksjonen kan trekkes tilbake frem til auksjonen er avsluttet. Når auksjonen 

avsluttes gjennomfører Kameo Tildeling av Låneandeler basert på mottatte Bud og og 

prioriteringsreglene angitt i punkt 6.3.3. Etter Tildeling er Bud ugjenkallelige.  

Ved innlevering av Bud reserveres et beløp tilsvarende budet på Långivers Kameo-konto. 

Långiver kan ikke bruke det reserverte beløpet til å gi bud i andre auksjoner. Det reserverte 

beløpet er ikke tilgjengelig for uttak fra Kameo-kontoen. Laveste beløp i et Bud er 
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femhundre (500) kroner og beløpet kan økes i trinn på femhundre (500) kroner. Det finnes 

ingen restriksjoner for høyeste bud per auksjon. 

Långiveres Bud blir automatisk ugyldig om: 

(a) auksjonen avsluttes og Långiver ikke har fått Tildeling av Låneandeler etter 

auksjonsprosessen angitt i punkt 6.2.1 (auksjons med spesifisert rente) eller 

punkt 6.2.2 (auksjons med uspesifisert rente).  

(b) auksjonsperioden utløper og de Bud som har innkommet utgjør ikkel 

sammenlagt det beløp som angis i Lånesøknaden eller det Justerte beløpet; 

(c) Låntaker ønsker ikke å inngå Låneavtale etter gjennomført auksjon; eller 

(d) Kameo avslutter en låneauksjon som angitt ovenfor.  

Så snart et Bud opphører frigis reserveringen av Budets beløp på Långivers Kameo-konto. 

7. Lånet 

7.1 Inngåelse av Låneavtale etter låneauksjon 

Etter gjennomføring av auksjonen og Tildeling genererer Kameo automatisk, for hver av de 

Långivere som har blitt tildelt en Låneandel, en Låneavtale mellom Långiver og Låntaker, 

samt med Kameo som oppnevnt agent på vegne av Långiver. Samlingen av de enkelte 

låneavtalene som opprettes på denne måten defineres som “Låneavtalen”, og samles 

under en samleavtale som lister opp de individuelle låneandelene «Samleavtalen». 

Som særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd (a) skal 

Låntaker utstede gjeldsbrev («Gjeldsbrevet») til Agenten, på vegne av Långiverne, 

pålydende lånebeløpet pluss renter og inndrivelseskostnader. 

Låneavtalen blir automatisk generert av Tjenesten i forbindelse med oppdraget og den 

enkelte Låneavtale er som vist i Vedlegg 1 (“Form for Låneavtale”), der også endelig 

informasjon, inkludert navnet på Långiver og Låntaker, beløp, rente, rentebetalingsdatoer, 

løpetid , etc. fylles inn. 

Kameo beholder kopier av Låneavtalen og Långivere som ønsker en kopi av sin individuelle 

låneavtale mottar kopi ved bestilling via e-post helpdesk@kameo.no. 

Långiver godkjenner låneavtalen, vedlegg 1 (Form Låneavtalen)  gjennom det Bud 

Långiver inngir på auksjonen på Nettsiden, som suppleres med personopplysninger og 

konkrete data for det aktuelle Lån, som legges til etter auksjonen når Låntaker har godtatt 

lånetilbudet. Långiver gir ved inngivelse av Bud, eksplisitt fullmakt til Kameo til, på Långivers 

mailto:helpdesk@kameo.no
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vegne, å inngå og signere all den dokumentasjonen som er nødvendig for at Lånet skal bli 

etablert. Långiver signerer følgelig ikke selv endelig Låneavtale.  

Låntaker godkjenner Låneavtalen gjennom elektronisk signering av Samleavtalen innen 

fem (5) dager etter avsluttet auksjon. Kameo kan, etter egen vurdering, forlenge denne 

fristen for Låntakers godkjennelse av Låneavtalen til maksimalt tjue (20) dager. 

Etter Låntakers signatur er Låneavtalen bindende for samtlige parter og kan ikke frafalles 

med unntak ved bruk av angreretten etter Angrerettloven. 

Lånet skal utbetales til Låntakers Kameo-konto innentre Bankdager etter at Låntaker har 

elektronisk signert Låneavtalen.  

7.2 Angrerett på lån 

Långivere som, i egenskap av forbruker og ikke som representant for en juridisk person, 

angrer, har etter Angrerettloven, innen fjorten (14) dager etter avsluttet auksjon, rett til å gå 

fra avtalen og kreve at Långivers Låneandel utgår, ved melding til Agenten. Hvis en 

Långiver benytter sin angrerett annulleres Långiverens låneandel og Låneavtalen opphører 

å gjelde i forhold til denne Långiveren. Låntaker skal, innen tre (3) Bankdager etter at 

angreretten er benyttet av en Långiver, betale tilbake det beløp som er overført fra denne 

Långiveren. 

Dersom de resterende Låneandelene, etter en Långivers bruk av angreretten, sammenlagt 

utgjør 90 % eller mer av Lånet, fortsetter Låneavtalen å gjelde med de øvrige Långiverne. 

Dersom resterende Låneandeler er lavere enn 90 % av Lånet har Agenten ti (10) Bankdager 

på seg til å tilby eventuelle andre Långivere, som ved Tildelingen ikke fikk en Låneandel, å 

ta over Låneandelen for den eller de Långiverne som benyttet sin angrerett. Dersom de 

resterende Låneandelene, etter et slikt tilbud, fortsatt er lavere enn 90 % av Lånet, har 

Låntaker rett til å annullere Låneavtalen med samtlige Långivere. Låntaker skal i et slikt 

tilfelle umiddelbart, etter at Låneavtalen annulleres, betale tilbake de beløp som er mottatt 

under Låneavtalen.   

7.3 Førtidig tilbakebetaling 

Låntaker har rett til, på hvilken som helst Tilbakebetalingsdag, dog tidligst tre (3) måneder 

etter utbetalingsdagen i henhold til Låneavtalen, å tilbakebetale hele (men ikke deler av) 

Lånet ved skriftlig melding til Agenten minst fem (5) Bankdager før slik betaling 

gjennomføres. Førtidig tilbakebetaling skal inkludere påløpte renter, administrative 

kostnader som spesifisert på Nettsiden, samt andre beløp og utgifter som Låntaker 
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skyldiger i henhold til Låneavtalen. Låntaker må i alle tilfeller betale et beløp tilsvarende 

50% av renter som ellers ville vært påløpt i perioden mellom Utbetalingsdag og Forfallsdag. 

Agenten har, for Långivernes regning, rett til å kreve førtidig tilbakebetaling av Lånet, eller 

endre vilkårene i Avtalen som Agenten måtte anse som hensiktsmessig, hvis;  

(a) Låntaker har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan påvirke 

Låntakers mulighet til å betale renter eller avdrag på Lånet; 

(b) noen av de forutsetninger som har vært vesentlige for Kameos beslutning 

om å gi et Lånetilbud eller ta initiativ til en auksjon på Nettsiden endres på 

en måte som kan påvirke Låntakers mulighet til å betale renter eller avdrag 

på Lånet;   

(c) Låntaker ikke har oppfylt Låntakers forpliktelser i henhold til Avtalen (som 

inkluderer manglende betaling av forfalt beløp) innen syv (7) Bankdager fra 

mottatt oppfordring fra Agenten om å oppfylle forpliktelsene;  

(d) Pantsetter eller Kausjonist ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til 

Avtalen innen syv (7) Bankdager fra mottatt oppfordring om å oppfylle fra 

Agenten;  

(e) Låntaker eller Kausjonist er insolvent eller utsatt for tvangsinndrivelse og 

konkurs;  

(f) Låntaker er i brudd med punkt 6.2 i Kameos vilkår for Låntakere;  

(g) Låntakers eiersituasjon forandres uten Kameos samtykke; eller  

(h) Låntaker på annen måte enn det som fremgår av (a)-(g) ovenfor, er i  

vesentlig brudd med Avtalen og Låntaker, i de tilfeller der retting er mulig, 

innen syv (7) Bankdager fra mottatt anmodning om retting, ikke foretar slik 

retting. 

Hvis Agenten meddeler Låntaker at Lånet skal tilbakebetales tidligere skal Låntaker 

umiddelbart tilbakebetale Lånet, inkludert påløpte renter og andre kostnader.   

8. Bytte av Långivere eller Låntaker 

Långiver har rett til, uten samtykke fra Låntaker, å overdra samtlige eller deler av sine 

rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen til tredjepart som også er Medlem. For at en 

overdragelse skal være gyldig skal Långiver varsle Kameo før overdragelsen. Långivers 
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overdragelse av rettigheter og forpliktelse etter Avtalen til tredjepart kan bare skje via 

Kameo.  

Låntaker har ikke rett til å overdra Låntakers rettigheter og/eller forpliktelser etter Avtalen til 

noen.  

  

9. Kostnader 

Kameo forbeholder seg retten til å debitere Långivers Kameo-konto for de faste eller 

variable gebyrene som til enhver tid fremgår av Nettsiden. Kameo kan fra tid til annen velge 

å avstå fra, eller endre, gebyrene som fremgår av Nettsiden. Endringer eller tillegg til de 

variable gebyrene gjelder ikke for pågående auksjoner, eksisterende Låneavtaler eller 

eksisterende Bud. For faste gebyrer som påløper på Långivers Kameo-konto må Kameo 

minst to (2) månder før gebyret endres, varsle Långiver om endringen, tilsvarende for 

eventuelle nye gebyrer. Endringer eller nye gebyrer gjelder ikke eksiterende Låneavtaler. 

 

10. Betaling 

På utbetalingsdagen etter Låneavtalen skal Agenten påse at beløp tilsvarende Långivers 

Låneandel utbetales fra Långivers Kameo-konto til Låntakers Bankkonto. 

På respektive tilbakebetalingsdager, rentebetalingsdager og på forfallsdagen er Låntaker 

pliktig til å påse at beløpet er tilgjengelig på Kameos klientkonto. Kameo påser deretter at 

Låntakers innbetaling registreres på respektive Långiveres Kameo-konti. 

Hvis saldoen ikke tilsvarer det forfalte beløpet kommer Kameo til å iverksette tiltak i samsvar 

med sin rett etter Avtalen. Låntaker er ene og alene ansvarlig for sine lån og forpliktelser 

overfor Långiverne i henhold til Låneavtalen og Kameo har intet ansvar for å dekke 

utbetalinger fra Låntaker som har uteblitt helt eller delvis. Dersom forfalt beløp til betaling 

helt eller delvis ikke betales vil Kameo som Agent for Långiverne starte prosessen for å 

innkreve beløpet. Prosessen inkluderer påminnelser, ileggelse av forsinkelsesrente, jf. 

forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976 nr. 100, personlig kontakt og forhandlinger med 

Låntaker, inkasso og såkalt summarisk saksbehandling, som nærmere beskrevet på 

Nettsiden.  

Låntaker kan kun foreta betalinger med befriende virkning etter Låneavtalen gjennom 

Agenten. Långiver har ikke rett til å kreve betaling fra Låntaker. Om en Låntaker betaler 

direkte til Långiver eller annen kreditor etter Låneavtalen har Agenten rett til på Långivers 

vegne å kreve betaling av forfalt beløp i tråd med Låneavtalen.  

11. Sikkerhet  

Som Sikkerhet for Lånet kan kausjon samt sikkerhet i form av pant i aksjer, eiendom, 

fordringer, konti eller andre aktiva stilles i samsvar med Garantien og Sikkerhetsavtalen. 

Tilbudte sikkerheter skal spesifiseres i Låntakers lånesøknad. Sikkerheten gis i favør av  
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alle Långivere som har en Låneandel i det aktuelle Lånet og utstedes til og oppberares av 

Agenten som sikkerhetsagent for Långiverne. Långiverne har i så måte en andel i 

Sikkerhetene og/eller kravet under Sikkerhetsavtalen og/eller Garantien. Långiver kan selv 

ikke foreta seg noe i forhold til sikkerhetene, denne retten utøves utelukkende av Agenten 

på vegne av alle Långiverne. 

Agenten har rett til på Långiverns regning å realisere Sikkerhetene og/eller kreve 

Kausjonisten for betaling i henhold til respektiv Sikkerhetsavtalen og  Garantien. 

Mottatte midler skal fordeles i følgende rekkefølge: 

(a) først til Agenten til dekning av utgifter i tilknytning til realisasjon av 

Sikkerhetene; og  

(b) deretter til Långiverne som er part i Låneavtalen inntil Långiverne har fått fullt 

og helt dekket samtlige utestående fordringer. 

Fordeling jfr. punkt (b) skjer forholddsmessig i fohold til størrelsen på respektive Långiveres 

utestående Låneandel. 

 

12. Agenten  

12.1 Agentens rolle og rettigheter 

Ved aksept av disse vilkårene oppnevner Långiver herved Kameo som Agent for hele 

perioden som Långiver er Långiver til noen den av en Låneavtale og for å representere 

Långiver, i egenskap som Långiver, i alle saker vedrørende Avtalen, inkludert, men ikke 

begrenset til: 

(a) Å forhandle, godkjenne og undertegne all avtaledokumentasjon som 

Långiver blir part til etter avsluttet auksjon; 

(b) rett til å forhandle om vilkårene i Avtalen også etter inngåelse av disse; 

(c) oppbevare og administrere Sikkerheter, samt inngå Sikkerhetsavtalen; 

(d) Agenten alene har, på vegne av Långiver, rett til å ta imot betaling med 

befriende virkning etter  Avtalen og at Långiver selv ikke har rett til å kreve 

betaling etter Avtalen annet enn gjennom Agenten; 

(e) På vegne av Långiver, forhandle og bli enig om utsettelse med betaling eller 

andre løsninger på betalingsproblemer eller Låntakers mislighold av Avtalen 

(så som tilbakebetalingsplaner eller justering av betingelsene i Avtalen). En 
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mulig utsettelse av betaling kan ikke overstige 90 dager fra opprinnelig avtalt 

Forfallsdato hvis Långiver ikke er enig i dette; 

(f) godkjenne eller avslå forespørsel fra Låntaker om å inngå andre usikrede 

låneavtaler eller lignende ordninger med tredjeparter før Lånet er fullt 

nedbetalt; 

(g) representere Långiver i retten (i Långivers navn), overfor 

tvangsfullbyrdelsesmyndighetene (Namsmannen) og andre myndigheter i 

forbindelse med vilkårene i Låneavtalen;  

(h) på aktuell dag tilgjengeliggjøre midler fra Långivers Kameo-konto til 

Låntakers Bankkonto i samsvar med disse vilkårene; og  

(i) alle andre spørsmål eller handlinger som etter Agentens oppfatning behøver 

rimelig håndtering eller vedtas for å ivareta Långivernes interesser.  

Kameo har rett til å oppnevne en tredjepart til Agent gjennom umiddelbart å varsle Långiver 

og Låntaker om dette. Kameo har rett til å engasjere tredjepart for oppfyllelse av forpliktelser 

i henhold til vilkårene og den eksisterende Låneavtal, for eksempel for å oppbevare fysiske 

verdipapirer eller tjenester for Låntakere.  

Utover hva som er nevnt ovenfor har Agenten rett til uten forutgående samtykke:  

(a) å handle (eller avstå fra å handle) i forhold til Sikkerhetene; og 

(b) å engasjere juridiske eller andre rådgivere og/eller konsulenter vedrørende 

Sikkerhetene eller til realisering av hele eller deler av Sikkerhetene. 

Kostnadene for slik rådgivning skal betales av Långiverne opp til det beløp 

som dekkes under Sikkerhetene ved at Agenten trekker fra kostnaden fra de 

midlene som er mottatt i forbindelse med realisasjon av Sikkerhetene (eller 

del derav). 

Agenten skal, i samsvar med hva Agenten finner best for alle Långivere som har del i 

Sikkerhetene, ivareta Långivernes interesser i forhold til de aktuelle Sikkerheter  ved å 

bevare Sikkerhetenes eksistens, og hvis nødvendig, for å sikre at et så stort beløp som 

mulig blir mottatt ved realisering av Sikkerhetene.  

12.2 Agentens ansvar 

Agenten er bare ansvarlig for de forpliktelser som uttrykkelig fremgår av disse vilkår og  

Låneavtalen. Agenten er ikke ansvarlig overfor Långiverne for noen skader (direkte eller 

indirekte) på grunn av Långivers handlinger eller unnlatelser, med mindre Agenten har utvist 

grov uaktsomhet eller forsett.  

Agenten innretter seg som at informasjon, instruksjon, samtykke eller annen 

korrespondanse som Agenten har fått fra et Medlem er korrekt, behørig godkjent og ikke 

senere endret. Agenten har rett til å anta at korrespondanse med det aktuelle Medlemmet 
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på Nettsiden eller via e-post registrert av Medlem for Tjenesten er korrekt og at avsenderen 

har både makt og myndighet til å binde Medlemmet.  

Agenten foretar en grundig gjennomgang av eierforholdet til og andre aspekter av 

Sikkerhetene ved Garantiens og/eller Sikkerhetsavtalens inngåelse, og Långiver bekrefter 

gjennom aksept av disse vilkårene at Långiver har forstått at Agenten ikke innestår for at 

de Sikkerheter/pantedokumenter som tilbys er korrekte og mulig å realisere uten 

begrensninger. 

Agenten er ikke ansvarlig for verdiforringelse av Sikkerhetene i Lånet løpetid. Långiver 

bekrefter gjennom å akseptere disse vilkårene at Långiver er innforstått med at det 

foreligger en risiko for at midler som oppnås ved en realisasjon av Sikkerhetene ikke dekker 

hele Lånet. 

Agenten er ikke ansvarlig for noen handling eller mangel på handling i forhold til 

Sikkerhetene, med mindre Agenten har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Agenten er ikke 

ansvarlig for skader som skyldes Agentens medhjelpere med mindre Agenten ikke har 

foretatt et grundig valg av medhjeloper og dennes egnethet for det aktuelle oppdraget.  

Agenten vil ikke iverksette tiltak i forhold til Sikkerhetene om det innebærer at Agenten 

dermed bryter lov eller forskrift.  

13. Ansvar 

13.1 Kameos ansvar 

Med Kameo menes i dette punkt 13.1 Agenten selv om dette er annen enn Kameo. 

Kameo har ikke noe ansvar overfor Långivere for skade som er forårsaket av Låntaker eller 

tredjepart. Kameo har aldri noe ansvar for skader hvor Kameo har opptrådt med vanlig 

aktsomhet og Kameo er aldri ansvarlig for indirekte skader. 

Kameo er ikke ansvarlig for skader som oppstår fra eller i forbindelse med bruk av 

Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, inntektstap, tapt fortjeneste eller 

andre inntekter, driftsavbrudd eller tap av goodwill. Ansvar for Kameo kan bare oppstå hvis 

Kameo har utvist grov uaktsomhet eller forsett.  

Ingen informasjon som er gitt av Kameo på Nettsiden eller annen informasjon som angår 

Tjenesten skal betraktes som finansiell rådgivning eller andre råd knyttet til investeringer 

eller de Lån som tilbys på Nettsiden. Låntaker er alene ansvarlig for beslutningen om å låne 

penger fra andre Medlemmer. Medlemmer oppfordres til selv å gjøre en vurdering av et 

Låns risiko samt gjøre en grundig vurdering av om Låntaker har evne til å betale den rente 

som løper på Lånet og tilbakebetale Lånet i henhold til Låneavtalen.   

Kameo er ikke ansvarlig overfor Medlemmer eller tredjemenn for skader som følge av 

informasjon eller feilaktigheter i informasjonen, som Kameo fra tid til annen gir om eller til 

Medlemmer, med mindre Kameo har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Kameo har heller 

ikke noe ansvar for opplysninger som kommer fra tredjemenn, som for eksempel 

kredittvurderingsselskaper som Kameo har benyttet. Om feilinformasjon har blitt gitt av 
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tredjepart har Kameo rett til å endre denne informasjonen og deretter informere samtlige 

Medlemmer.   

Kameo garanterer ikke tilgjengeligheten på Nettsiden eller i Tjenesten. Nettsiden kan 

eksempelvis være nedstengt under perioder når Kameo foretar oppgraderinger eller utfører 

nødvendig vedlikehold av Nettsiden. I den utstrekning det er praktisk mulig vil Kameo 

informere om planlagte vedlikeholdstiltak.   

Kameo tilbyr Nettsiden “som den er” og svarer ikke for kvaliteten, fullstendigheten eller 

korrektheten av noe innhold som publiseres på Nettsiden.   

Kameo er ikke ansvarlig overfor Medlem for skade som påvirker Medlemmet og som beror 

på omstendigheter utenfor Kameos kontroll, slik som norske eller utenlandsk lover, norske 

eller utenlandske myndighetstiltak, krigføring, streik, boikott, blokade, lockout eller annen 

liknende omstendighet. 

Forbeholdet om streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om Kameo i seg selv er 

gjenstand for eller iverksetter slike tiltak. Er Kameo forhindret fra, helt eller delvis, å 

iverksette tiltak etter disse bestemmelsene på grunn av ovennevnte omstendigheter, kan 

dette utsettes til hindringen har opphørt. Om Kameo, som et resultat av slike 

omstendigheter, er forhindret fra å utføre eller ta imot betaling, blir Kameos respektive 

Medlem ikke skyldig forsinkelsesrente.   

Kameo tar ikke ansvar for de skattemessige konsekvenser som bruk av Tjenesten kan 

medføre. Medlemmer må selv kontakte Skattemyndighetene for informasjon i 

skattespørsmål.   

Kameos ansvar for skader i forholdet til en Långiver skal aldri overstige Långivers 

Låneandel. 

 

 

13.2 Medlemmers ansvar 

Medlemmet er alene ansvarlig for bruk av Tjenesten og Medlemmets Kameo-konto.  . 

Medlemmet er ansvarlig for at de opplysninger, som Medlemmet selv gir Kameo eller andre 

Medlemmer i forbindelse med bruk av Tjenesten, er korrekte og fullstendige i alle 

henseender. Kameo forbeholder seg retten til å ta bort opplysninger som Medlemmet oppgir 

på Nettsiden, bla. for å oppfylle Kameos forpliktelser i henhold til lov av 4.08 2003 om 

elektroniske kommunikasjon.  

Medlemmet er ansvarlig for tap og skade påført Kameo eller annen som følge av brudd på 

disse vilkårene eller på grunn av en annen hensynsløs atferd. Medlemmet skal holde 
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Kameo skadesløst for krav, kostander (inkludert rimelige saksomkostninger), skader og tap 

påført Kameo som følge av brudd på Avtalen.  

14. Personopplysninger 

Kameo har ansvar for at behandling av personopplysninger som Medlemmet gir Kameo i 

anledning Tjenesten skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Kameo er 

personopplysningsansvarlig for all behandling av personopplysninger som Kameo, eller 

annen på oppdrag for Kameo, utfører innenfor rammen av Tjenesten. Gjennom å akseptere 

Vilkårene samtykker Medlemmet i at Kameo behandler Medlemmets person- og 

betalingsopplysninger. Kameo vil imidlertid bare bruke Medlemmets bankopplysninger for 

å administrere transaksjoner.  

Medlemmet samtykker også i at Kameo gir nødvendige personopplysninger til DNB Bank 

ASA, Nordea Bank AB (publ) og Trapets AB samt andre underleverandører som Kameo 

benytter for å oppfylle regulatoriske krav. 

Medlemmet samtykker videre i at Kameo benytter, sammenstiller og analyserer informasjon 

om Medlemmet og Medlemmets bruk av Tjenesten for følgende formål:  

(a) å administrere medlemskap og Kameo-konto, yte Tjenesten og for øvrig 

oppfylle Avtalen;   

(b) å markedsføre Kameos eller samarbeidspartneres produkter og tjenester og 

for å informere om oppdateringer av Tjenesten eller disse Vilkårene; 

(c) å analysere Medlemmers bruk av Tjenesten for å forbedre og utvikle 

Tjenesten og/eller nye tjenester og produkter; 

(d) å sikre Tjenestens tekniske funksjonalitet, føre statistikk og overvåke og 

forhindre at Tjenesten brukes i strid med Vilkårene samt for å ivareta Kameos 

eller andres rettigheter i henhold til disse Vilkårene; 

(e) å oppfylle forpliktelsene i henhold til lov eller forskrift.  

Medlemmet samtykker gjennom å bli Medlem i at personopplysninger kan bli behandlet og 

overført til et land utenfor EU/EØS-området. Personopplysninger kan kun overføres til land 

som sikrer forsvarlig behandling jf. personopplysningsloven av 14.04 2000.   

Personopplysninger utgjør videre grunnlaget for Kameos markeds- og kundeanalyser, 

virksomhets- og metodeutvikling, risikohåndtering samt informasjon om Medlemmets gjeld 

for lån formidlet gjennom Nettsiden. Kameo kan også bruke personopplysninger for direkte 

markedsføringsformål gjennom utsendelse til den e-postadressen som Medlemmet har 

registrert på Nettsiden. Medlemmet har rett til når som helst skriftlig å melde fra til Kameo 

at han eller hun motsetter seg slik behandling.  

Om Medlemmet vil ha informasjon om de personopplysninger vedrørende Medlemmet som 

behandles av Kameo, har Medlemmet rett til gjennom skriftlig forespørsel i mail til 

helpdesk@kameo.no å etterspørre dette. Om Medlemmet forespør retting, sperring eller 

sletting av sine personopplysninger skal dette skje på Medlemmets forespørsel til Kameo. 

mailto:helpdesk@kameo.no
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Medlemmet forplikter seg til aldri å sende passordopplysninger, bankkontoopplysninger 

eller andre sensitive personopplysninger via e-post.   

15. Nettsiden 

Kameo benytter cookies og andre tekniske løsninger med samme eller lignende funksjoner 

på Nettsiden og ved levering av Tjenesten.  Gjennom å akseptere Vilkårene samtykker 

Medlemmet til at cookies og andre tekniske løsninger med samme eller lignende funksjoner 

anvendes i henhold til Vilkårene. Medlemmet er innforstått med og aksepterer at Tjenestens 

funksjonalitet, kvalitet og tilgjengelighet kan forringes eller hindres om Medlemmet ikke 

godkjenner bruken av cookies og andre tekniske løsninger med samme eller lignende 

funksjon.  

16. Hvitvaskingskontroll 

Kameo følger Hvitvaskingsloven som blant annet tilsier at Kameo må gjennomføre visse 

kontroller av Medlemmet og forhold relatert til Medlemmet, slik som å kontrollere om 

Medlemmet er en politisk utsatt person eller om Medlemmet er omfattet av sanksjonslister.  

Medlemmet er forpliktet til å forsikre seg om at transaksjoner som gjennomføres gjennom 

Tjenesten eller på Medlemmets Kameo-kontoen ikke er knyttet til hvitvasking av penger. 

Medlemmet skal umiddelbart gi de opplysninger som Kameo trenger om Medlemmet for at 

Kameo skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen med Medlemmet, lov og forskrift, 

inkludert detaljer om hvor Medlemmets midler kommer fra og formålet med investeringene. 

17. Immaterielle rettigheter 

Nettsiden, samt alt innhold på denne, eies av Kameo eller dennes lisensgivere. 

Informasjonen er beskyttet gjennom bland annet immaterielle- og markedsrettslige lover. 

Dette innebærer at varemerket, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout 

samt informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke får kopieres eller anvendes 

uten forutgående skiftelig samtykke fra Kameo. Kameo reserverer seg for eventuelle bilde- 

og skrivefeil på Nettsiden. Låntaker plikter å holde Kameo skadesløs mot krav som vedrører 

Låntakers påståtte krenkelse av tredjeparts immaterielle eller andre rettigheter. 

18. Øvrig 

18.1 Endring av vilkårene 

Kameo forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Alle endringer av 

disse Vilkår vil bli publisert på Nettsiden. Endringene gjelder ti (10) dager etter at Kameo 

har informert Medlemmet om endringene (via E-post eller meddelelse på Nettsiden). Kameo 

anbefaler at Medlemmet regelmessig besøker Nettsiden for å bli oppmerksom på eventuelle 

vilkårsendringer. Om Medlemmet ikke aksepterer vilkårsendringene har Medlemmet rett til 

å avslutte sitt medlemskap i forbindelse med at endringene trer i kraft. For Lånetilbud, Bud 

eller Låneavtale som er i kraft når slike vilkårsendringer trer i kraft gjelder de vilkår som 
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gjaldt da Lånetilbudet, Budet eller Låneavtalen ble inngått selv om Medlem som er part i 

avtalen avslutter medlemskapet.   

18.2 Overdragelse 

Utover det som fremgår av Avtalen, kan ikke et Medlem overdra rettigheter eller forpliktelser 

etter Avtalen uten Kameos skriftlige godkjennelse.   

Kameo har rett til å overdra rettigheter og/eller forpliktelser etter disse Vilkårene, 

Låneavtalen og Avtalen for øvrig uten Medlemmets godkjennelse.  

18.3 Meddelelser 

Medlemmet er ansvarlig for at de registrerte personopplysninger, slik som navn, adresse 

og annen informasjon som er registrert på Nettsiden, holdes oppdatert og er korrekte. 

All korrespondanse og andre meddelelser skal anses som å ha kommet frem til mottakeren 

(i) ved overlevering, om det leveres personlig, (ii) påfølgende Bankdag på stedet det sendes 

til, om det sendes med e-post, forutsatt at mottakeren har bekreftet mottaket, (itt) to 

Bankdager etter transportlevering med bud, om det sendes med anerkjente bud (med 

bekreftelse på levering), eller (iv) fem Bankdager etter levering av post, om det sendes som 

rekommandert brev med mottaksbevis, til eller på mottakers angitte adresse eller e-

postadresse (eller til eller på en annen adresse eller e-postadresse som mottakeren har 

meddelt avsenderen for dette formålet). 

19. Tvist 

Tvist vedrørende tolkningen eller anvendelsen av disse Vilkår skal tolkes i henhold til norsk 

lov og avgjøres av de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som rett verneting. 

 

Disse vilkår er fastsatt av Kameo den 27.4.2017   


