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1. Definisjoner
I disse allmenne vilkårene («Vilkårene») skal følgende begreper tillegges den betydning som angis
nedenfor:
Begrep
«Angrerettloven»
«Bankdag»
«Bankkonto»
«Betalingsformidler»

Forklaring
Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom
faste forretningslokaler av 20.6.2017 nr. 27.
Alle hverdager banker i sin alminnelighet er åpne.
Konto i norsk bank med bankkonsesjon oppgitt av Låntaker eller
Långiver til FundingPartner, som er registrert i Låntakerens eller
Långiverens navn.
En aktør som formidler betalinger mellom to parter, for eksempel
mellom Låntaker og Långiver.

«Ekomloven»

Lov om elektronisk kommunikasjon av 4.7.2003 nr. 83.

«Finansforetaksloven»

Lov om finansforetak og finanskonsern av 10.4.2015 nr. 17.

«Finansavtaleloven»

Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46

«Finanstilsynet»
«Formidlingsgodtgjørelse»

Norsk statlig etat som fører tilsyn med foretak og markeder,
underlagt Finansdepartementet.
Godtgjørelse betalt fra Låntaker til FundingPartner for formidling av
Lån.

«FundingPartner»

FundingPartner AS (organisasjonsnummer 916 980 248).

«Gjeldsbrev»

Et dokument som gir uttrykk for et omsettelig pengekrav.

«Tegningsrunde»

Prosessen med å finansiere et Lån via Plattformen. Initieres i det en
Låntaker ønsker å publisere et Lånetilbud på Plattformen, og dermed
inviterer Låntakere til å Tegne Låneandeler i det aktuelle Lånet.

«Tegningsperiode»

Perioden Tegningsrunden pågår.
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«Hvitvaskingsloven»

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. av 6.3.2009
nr. 11.

«Inndrivelseskostnader»

Kostnader tilknyttet innhenting av Lånebeløp fra Låntaker.

«Långiver»

Person eller selskap som investerer i Lån.

«Tegning»
«Løpetid»
«Lån»
«Låneavtale»

«Prisliste»

«Kundeavtale for Långiver»
«Kundeavtale for Låntaker»
«Mal for Låneavtale»

«Mal for Lånetilbud»

«Mal for Gjeldsbrev»

«Gjeldsbrev»

Ordre lagt inn av Långivere under en Tegningsperiode for å yte et
Lån.
Lånets varighet, altså perioden hvor Låntaker skylder Långiverne
penger.
Lån av penger fra en eller flere Långivere til en Låntaker som gis via
en Tegningsrunde på Plattformen.
Avtale mellom Långiver(e) og Låntaker som regulerer vilkårene i
Lånet.
Den til enhver tid gjeldende prislisten som ligger tilgjengelig på
Plattformen. Prislisten regulerer kostnader, gebyrer eller honorarer
FundingPartner kan ta fra Låntakere og Långivere i forbindelse med
leveranse av tjenester.
Den avtale som inngås mellom FundingPartner og Långiver før
Långiver kan tegne seg for å yte Lån via Plattformen
Den avtale som inngås mellom FundingPartner og Låntaker før
Låntaker kan søke Lån fra Långiverne via Plattformen
Den mal for Låneavtale som FundingPartner har tilgjengelig på
Plattformen til enhver tid. Benyttes som mal for Låneavtalen som
inngås mellom Låntaker og Långiver.
Den mal for Lånetilbud som FundingPartner har tilgjengelig på
Plattformen til enhver tid. Låntaker benytter seg av malen ved
utforming av sin lånesøknad, med bistand fra FundingPartner.
Den mal for Gjeldsbrev og Erklæring om Kausjonsansvar som
Fundingpartner har tilgjengelig på plattformen. Benyttes som mal
for Gjeldsbrev og Erklæring om Kausjonsansvar som eventuelt skal
avgis.
Erklæring fra Låntaker på hvor mye Låntaker er skyldig Långiverne.
Gjeldsbrevet
utgjør
et
særlig
tvangsgrunnlag
etter
Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav (a). Pålydende
for Gjeldsbrevet skal samsvare med Lånebeløpet pluss renter og
eventuelle Inndrivelseskostnader.

«Lånebeløp»

Den totale størrelsen på Lånet i NOK.

«Lånetilbud»

Ferdigutfylt Mal for Lånetilbud som Låntaker har bekreftet. Dette
representerer Låntakers tilbud til Långiverne om å Tegne seg i det
aktuelle Lånet

«Lånesøknad»

Søknad om Lån fra Låntaker.

«Låntaker»

Kredittverdige små og mellomstore selskap som låner penger via
Plattformen.

«Medlem»

Person eller selskap registrert med brukerprofil på Plattformen.

«Medlemskap»

Det løpende avtaleforholdet mellom et Medlem og FundingPartner
for bruk av Plattformen og tjenestene som der tilbys.
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«Pantsetter»
«Plattformen»

Person eller selskap som stiller eiendeler som sikkerhet til fordel for
Långiverne for Låntakers forpliktelser under en Låneavtale.
https://fundingpartner.no/. FundingPartners online løsning for
opptak av, eller investering i, Lån.

«Sikkerhet»

De sikkerheter som stilles som sikkerhet for et Lån.

«Tildeling»

Andelen en Långiver får anledning til å kjøpe av et Lån under en
Tegningsperiode.

«Tvangsfullbyrdelsesloven»

Lov om tvangsfullbyrdelse av 26.6.1992 nr. 86.

2. FundingPartners rolle
FundingPartner AS er en Låneformidler. Selskapet formidler kontakt mellom Låntakere og Långivere
og medvirker til at de forhandler seg frem til en låneavtale. I henhold til finansforetaksloven §2-18 og
finansavtaleloven §§ 76 og 77, skal FundingPartner som låneformidler ivareta både långivers og
låntakers interesse. Tilknyttet dette ligger blant annet innhenting, utarbeidelse og presentasjon av
relevant informasjon om hvert Lån, fremsettelse av forslag om rente, markedsføring av tilgjengelige
lån, samt utforming av avtalemaler og bistand med utfylling av disse.
FundingPartner er også Betalingsforetak, i henhold til lov om finansforetak og finanskonsern
(finansforetaksloven) §2-10 første ledd. Tilknyttet dette ligger håndtering av betalingsstrømmer
tilknyttet Låneavtalene inngått via plattformen.
FundingPartner er underlagt reglene mot hvitvasking og terrorfinansiering, jf. Hvitvaskingsloven.
FundingPartner tilbyr ikke finansiell rådgivning, hverken til Låntakere eller Långivere. Medlemmer av
Plattformen er selv ansvarlige for sine beslutninger i forbindelse med Lån som tilbys gjennom
Plattformen. Som Låneformidler vil FundingPartner heller aldri ta del i låneavtalene mellom Långivere
og Låntakere.

3. Vilkår
3.1

Vilkårenes gyldighet

Om du velger å registrere deg som Medlem på FundingPartners Plattform, godkjenner du
FundingPartners Vilkår, og bekrefter å ha lest og forstått disse. Vilkårene skal regulere
ansvarsforholdet mellom FundingPartner og Medlemmet. Om du ikke ønsker å akseptere Vilkårene
må du slutte å benytte Plattformen omgående.
Etter registrering på Plattformen er Medlemmet bundet av FundingPartners Vilkår frem til
Medlemskapet avsluttes med mindre annet fremgår av Vilkårene.
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4. Medlemskap på FundingPartners Plattform
4.1

Långiver – Fysisk eller juridisk person

For å få tilgang til Plattformen, må potensielle Långivere søke om Medlemskap. Både fysiske og
juridiske personer kan søke om Medlemskap. Kravene som stilles for Medlemskap avhenger av
hvorvidt Långiver er en fysisk eller juridisk person.
Dersom Långiver er en fysisk person kreves det at Långiver:
i)
ii)
iii)
iv)

er 18 år eller eldre;
myndig;
har et norsk fødselsnummer eller d-nummer; og
opplyser om eventuelle politiske eksponerte personer.

Dersom Långiver er en juridisk person kreves det at Långiver:
i)
ii)
iii)
iv)

er registrert med norsk organisasjonsnummer;
er under fortsatt drift;
er i en økonomisk situasjon med tilstrekkelig kapital til å tåle tap som kan oppstå ved
investeringer i lån formidlet gjennom Plattformen; og
opplyser om eventuelle reelle rettighetshavere og politiske eksponerte personer.

I tillegg kreves for å bli Medlem og bevare Medlemskap på Plattformen at Långiver:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

har en norsk Bankkonto registrert i Långiver navn;
har norsk BankID til signering av dokumenter;
handler på egne vegne, og at investeringene en foretar ikke innebærer hvitvasking av
penger;
er i en økonomisk situasjon med tilstrekkelig kapital til å tåle tap som kan oppstå ved
investeringer i Lån formidlet gjennom Plattformen;
gir FundingPartner korrekt informasjon, og at Långiver omgående gir beskjed til
FundingPartner dersom informasjon gitt skulle endres;
oppfyller kravene som stilles til Långiver på Plattformen, samt i FundingPartners Vilkår,
for å inngå Låneavtalen;
opplyser FundingPartner om Långivers utlånsvirksomhet utenfor Plattformen, herunder
antall lån vedkommende er part i og samtlige beløp; og
opplyser FundingPartner om det de måtte kreve for å oppfylle sine plikter iht. lov og
forskrift.

Representanten som sender inn Långivers søknad om Medlemskap på Plattformen og som handler på
Långivers vegne bekrefter ved innsendelse, og for hver handling som utføres på vegne av Långiver så
lenge Medlemskapet vedvarer, at vedkommende er myndig samt at vedkommende har rett til å
representere Långiver.

4.2

Låntaker

For å få tilgang til Plattformen, må potensielle Låntakere søke om Medlemskap.
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Låntakers representant bekrefter, ved søknad om Medlemskap, og for hver handling som utføres på
vegne av Låntaker så lenge Medlemskapet vedvarer, at vedkommende er myndig, samt at
vedkommende har rett til å representere Låntaker. Videre bekreftes det at Låntaker:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)

xii)
xiii)
xiv)

xv)

er en juridisk person basert i Norge, med norsk organisasjonsnummer;
har en norsk Bankkonto registrert i Låntakers navn;
har gyldig norsk bank-ID;
er i drift og ikke er konkurs;
er juridisk i stand til å inngå Låneavtalen, og ikke forhindret fra å inngå Låneavtalen på
grunn av eksisterende avtaler eller andre forhold;
på korrekt vis har gitt FundingPartner informasjon om samtlige eksisterende reelle
rettighetshavere og/eller politiske eksponerte personer;
har informert FundingPartner om Låntakers samtlige eksisterende lån eller andre
ansvarsforpliktelser som garantier og andre finansielle forpliktelser;
oppfyller alle krav som stilles for å inngå Låneavtalen slik de fremstilles på Plattformen;
handler for Låntaker selv;
opplyser nøyaktig om det faktiske formålet med Lånet;
gir korrekt og nøyaktig informasjon til FundingPartner og forplikter seg til å fortsette med
dette ved å underrette FundingPartner om endringer i informasjonen gitt så lenge
Låntaker er Medlem på Plattformen;
selv har gjort en grundig vurdering på om Låntaker har evne til å betjene Lånet som
Låntaker søker om;
er innforstått med hvilke forpliktelser det innebærer å reise kapital på Plattformen;
godtar at FundingPartner, og eventuelle tredjeparter på vegne av FundingPartner,
innhenter kredittopplysninger på Låntaker, ledelsen, styremedlemmer og eventuelt andre
reelle rettighetshavere; og
er innforstått med at FundingPartner kun er en låneformidler og et betalingsforetak, og
at de ikke garanterer for fulltegning av Lånet, eller for Låntakers betalingsforpliktelser.

Medlemskapet er personlig, og Låntaker er ansvarlig for de handlinger som utføres på Plattformen
mens Låntaker er logget inn på Plattformen. FundingPartner er ikke ansvarlig for skade eller tap
grunnet at Låntakers brukerinformasjon anvendes av utenforstående. Dersom Låntaker vet eller
mistenker at andre enn Låntaker har tilgang til Låntakers brukerinformasjon hos FundingPartner,
plikter Låntaker å varsle FundingPartner umiddelbart.

4.3

Om Medlemskap og behandling av Medlemskapssøknaden

Ved innsendelse av en søknad om Medlemskap, bekrefter Medlemmet å være kjent med følgende:
i)

ii)
iii)

FundingPartner er kun låneformidler og betalingsformidler for Lånene som formidles
gjennom Plattformen, og ingen finansiell rådgiver eller liknende. I så måte skal heller ingen
informasjon tilgjengelig på Plattformen betraktes som råd fra FundingPartner.
FundingPartner garanterer ikke på noen måte for Lån formidlet gjennom Plattformen,
eller for at andre forpliktelser i Låneavtalen mellom Långiver og Låntaker overholdes.
I alle investeringer ligger det en risiko for at avkastningen kan bli annerledes enn det
Långiver blir forespeilet på investeringstidspunktet / tidspunktet for Tegning i Lån.
Investeringer i bedriftslån er intet unntak, og avkastningen kan avvike fra forespeilet rente
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iv)
v)
vi)

dersom Låntaker ikke betaler sine Lån som avtalt. I verste fall kan 100% av utlånt beløp gå
tapt.
All kommunikasjon med FundingPartner skjer elektronisk via Plattformen eller e-post.
Kundens aksept, samtykke, bekreftelse eller lignende skjer via Plattformen, enten ved
benyttelse av Bank-ID eller andre betryggende prosedyrer for slikt.
FundingPartner kan kreve gebyrer og andre kostnader for sine tjenester og disse fremgår
til enhver tid på Plattformen.

Etter at Medlemmet har søkt om Medlemskap på Plattformen, behandles søknaden av
FundingPartner. For at FundingPartner skal kunne godkjenne søknaden, kreves det at Medlemmets
identitet, Bankkonto og adresse m.m. verifiseres. FundingPartner må også gjennomføre en kontroll i
henhold til Hvitvaskingsloven både når Medlemmet søker om Medlemskap på Plattformen, og
løpende så lenge en er medlem på Plattformen. FundingPartner vil i tillegg innhente kredittvurdering
og kredittscore fra eksterne tredjeparter på Medlemmer som ønsker å søke Lån. Långivere vil også
kunne bli kredittvurdert av tredjeparter FundingPartner måtte benytte seg av.
FundingPartner står fritt til å nekte Medlemskap på Plattformen.
4.3.1 Angrerett
Medlemmet har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i enkeltavtaler.
4.3.2 Brukerprofil
Som en del av søknaden om Medlemskap oppretter Medlemmet en brukerprofil på Plattformen med
tilhørende brukernavn og passord. Brukernavn og passord er privat og konfidensielt, og skal ikke deles
med andre. Medlemmet er selv ansvarlig for valg utført på Plattformen. FundingPartner er ikke i noen
tilfeller ansvarlige for eventuelle tap eller positiv avkastning, som kommer av at en annen enn
Medlemmet selv logger seg inn med vedkommendes brukerinformasjon. Om Medlemmet har
mistanke om at andre har tilgang til brukerprofilen plikter vedkommende å varsle FundingPartner
omgående.
4.3.3 Identitets- og hvitvaskingskontroll
FundingPartner er etter Hvitvaskingsloven og tilhørende forskrift pålagt å forebygge hvitvasking og
terrorfinansiering. FundingPartner skal dermed selv, eller med bistand fra tredjeparter, kontrollere
identitet og gjennomføre KYC-sjekk, identifisere reelle rettighetshavere, politisk eksponerte personer,
samt gjennomføre undersøkelser av transaksjoner gjennom Plattformen. Opplysningene
FundingPartner innhenter lagres iht. Hvitvaskingsloven § 22.
4.3.3.1
Kontroll av Politiske Eksponerte Personer
Medlemmet plikter å informere FundingPartner dersom Medlemmet eller dens familiemedlemmer,
reelle rettighetshavere, eller representanter for Medlemmet, er å anse som en politisk eksponert
person. FundingPartner står også fritt til å selv foreta nødvendige undersøkelser for å avdekke dette.
4.3.3.2
Kontroll av Medlemmers identitet
Ved registrering må Medlemmet oppgi bl.a. navn, fødsels- og personnummer/dnummer/organisasjonsnummer, adresse, formålet med Medlemskapet, samt annen informasjon
FundingPartner behøver for å kontrollere Medlemmets identitet.
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Juridiske personer må også oppgi nødvendig informasjon om selskapet, som bl.a. selskapsnavn,
organisasjonsnummer, daglig leder og Reelle Rettighetshavere, samt annen informasjon
FundingPartner behøver for å kontrollere Medlemmets identitet.
FundingPartner forbeholder seg retten til å kontrollere innsendte opplysninger og innhente
manglende opplysninger fra tredjeparter.

4.4

Oppsigelse av medlemskap

Medlemmer står fritt til å si opp sine respektive Medlemskap, såfremt Medlemmet ikke har
utestående forpliktelser til FundingPartner eller andre Medlemmer av Plattformen.
FundingPartner har umiddelbar rett til å si opp Medlemskap uten forvarsel i de tilfeller hvor
Medlemmet:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Går konkurs,
dør,
begår vesentlige brudd eller ikke oppfyller Brukervilkår eller andre relevante Avtaler,
misbruker den egen brukerinformasjon på Plattformen,
publiserer krenkende innhold på Plattformen,
benytter Plattformen til kriminelle formål, eller
ikke aksepterer endringer i vilkår

FundingPartner står også fritt til å avslutte Medlemskap ved manglende bruk av Plattformen, og
dersom Medlemmet ikke er part i noen Låneavtale. Medlemmet vil i så fall varsles 2 måneder i forveien
via Medlemmets oppgitte e-post. Manglende bruk av Plattformen defineres som at Medlemmet ikke
har vært innlogget på Plattformen på over 12 måneder.
Avslutting av kundeforhold vil kun inntreffe når samtlige forpliktelser er endelig oppgjort i henhold til
de Avtaler Medlemmet har deltatt i gjennom sin tid som Medlem. Avslutting av Medlemskap vil
medføre at Medlemmet mister sin tilgang til Plattformen.

4.5

Begrensning på Långivers utlånsvirksomhet utover i enkeltstående
tilfeller

Långivere kan, i henhold til Finansforetaksloven § 2-1 tredje ledd bokstav (f), kun investere i Lån i
enkeltstående tilfeller. Dette er for å sikre at Långivers investeringsvirksomhet via FundingPartner ikke
blir å anse som konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet. Långiver erkjenner dette, og bekrefter
overfor FundingPartner hver gang Långiver investerer gjennom Plattformen. Långiver bekrefter også
å ikke selv drive konsesjonspliktig utlånsvirksomhet, samt at Långiver vil holde FundingPartner
skadesløs for alle tap som måtte oppstå for FundingPartner dersom Långiver bryter denne
bestemmelsen.
FundingPartner setter begrensinger på Långivers utlånsaktivitet, og har rutiner for overvåkning av
Långivers aktiviteter på Plattformen, som er teknisk integrert (programmert) i Plattformen. Som en
del av disse rutinene, er FundingPartner pålagt av Finanstilsynet å rapportere dersom Långiverne gjør
investeringer på andre plattformer som formidler lån tilsvarende som FundingPartner gjør (utlånte
beløp og antall utestående lån). Långiver plikter selv å varsle FundingPartner innen rimelig tid dersom
Långiver ønsker å opptre som långiver også utenfor Plattformen.
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Dersom en Långiver nærmer seg grensen for hva som kan anses å drive konsesjonspliktig
finansieringsvirksomhet, vil FundingPartner sperre Långiverens tilgang til å gi nye Lån på Plattformen.
Långiver vil i disse tilfellene få skriftlig beskjed fra FundingPartner.
Grensene for hva som defineres som enkeltstående tilfeller vil til enhver tid fremkomme på
Plattformen. FundingPartner har rett til å oppdatere regler og vilkår rundt tolkningen av
«enkeltstående tilfeller» dersom Finanstilsynet, eller andre myndigheter, kommer med ytterligere
veiledning rundt denne tolkningen.

4.6

Medlemmets ansvar

Medlemmet er ansvarlig for sin bruk av Plattformen, og sin brukerprofil hos FundingPartner.
Medlemmet er også ansvarlig for den informasjon som oppgis til FundingPartner eller andre via
Plattformen. For å oppfylle krav i henhold til Ekomloven, forbeholder FundingPartner seg retten til å
lagre og bruke informasjon Långiver oppgir via Plattformen.
Medlemmet er ansvarlig for skade påført FundingPartner eller tredjepart som følge av brudd på disse
Vilkårene eller på grunn av en annen atferd. Medlemmet skal holde FundingPartner skadesløs for krav,
kostander, skader og tap påført FundingPartner som følge av brudd på disse Vilkårene eller andre
avtaler.

5. Tegningsprosessen
5.1

Lånetilbud

Som Låneformidler tilrettelegger FundingPartner for at Låntaker kan søke Lån via Plattformen.
FundingPartner vil ha Mal for Lånetilbud tilgjengelig for Låntaker, slik at dette kan utfylles i samråd
med FundingPartner. Låneforslaget inneholder relevant informasjon som rente, avbetalingsprofil og
kostnader. Låntaker velger selv om Lånetilbudet skal bekreftes, herunder at Lånet legges ut på
Plattformen for en Tegningsperiode på de vilkår som fremgår av Låneforslaget. Låntakers bekreftelse
skal være skriftlig.
Formidlingsgodtgjørelse til FundingPartner trekkes fra Lånebeløpet ved utbetaling til Låntaker. I tilfelle
ønsket Lånebeløp ikke oppnås etter avsluttet Tegningsperiode, vil Lånet bortfalle, med mindre annet
fremgår av dette avsnittet. Låntaker betaler i så tilfelle ikke noen Formidlingsgodtgjørelse til
FundingPartner.
Låntaker har rett til å på forhånd spesifisere en nedre lånegrense (lavere enn ønsket Lånebeløp).
Dersom Lånet ikke fulltegnes etter endt Tegningsperiode, men den oppgitte nedre lånegrensen er
nådd er Låntaker forpliktet til å oppta Lånet og Långiver pliktig i å betale inn sin låneandel. Dette skal
alltid spesifiseres på Plattformen, slik at Långivere er klar over minimumsgrensens eksistens og
størrelse.
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5.2

Tegningsperiode

Tegningsperioden initieres når Lånet publiseres Plattformen. Långivere kan i denne perioden legge
Tegne seg for en andel av lånet under Tegningsperioden. Tegningsperioden avsluttes: i) når det ønsket
Lånebeløp er nådd; ii) ved periodens sluttdato.
Om et Lån får inn totale Tegninger på mer enn ønsket Lånebeløp vil Långivere få prioritet basert på
når Tegningene ble sendt inn (etter “førstemann-til-mølla” prinsippet).
Når Tegningsperioden er over, vil FundingPartner klargjøre Låneavtalen samt andre relevante avtaler
med oppdatert informasjon som manglet ved avtaleinngåelse og som avhenger av Tegningsrundens
utfall. Denne oversendes til Låntaker og Långivere. Om Tegningsperioden avsluttes uten at det
resulterer i et Lån, bortfaller Lånesøknaden og Tegningen.

5.3

Tegning

Långiver legger inn Tegning på Lån vedkommende ønsker å investere i. Tegningen er bindende fra
Långivers side. Tegningen må være på minimum 1 000 norske kroner per Lån, og den må være i hele
tusen. Rente påløper først etter at Tegningsperioden er avsluttet og Lånebeløpet er utbetalt til
Låntaker. FundingPartner har når som helst rett til å avslutte en Tegningsperiode.
Etter at Långiver har lagt inn en Tegning og Tegningsperioden er avsluttet, må Långiver overføre midler
til FundingPartner som beskrevet på Plattformen. Långivers Tegning blir automatisk kansellert om
følgende inntreffer:
i)

ii)
iii)
iv)

Långivernes samlede Tegninger, ved Tegningsperiodens utløp, er lavere enn ønsket
Lånebeløp eller den oppgitte nedre grensen Låntaker etter egen rimelig vurdering mener
er nødvendig for å dekke Låntakers faktiske behov;
Samlede innbetalte beløp fra Långivere som forpliktet Tegning er på under 80% av
forespeilet lånebeløp;
FundingPartner avslutter Tegningsprosessen;
Långiver overfører ikke midler innen fastsatt tidsfrist

Dersom midler ikke overføres innen fastsatt tidsfrist, og Tegningen blir ugyldig, men beløpet overføres
et par dager etter fristen er utløpt, vil beløpet direkte tilbakebetales til kontoen beløpet ble innbetalt
fra.

6. Juridiske avtaler
6.1

Låneavtalen

Låneavtalen vil sammen med Lånetilbudet og tilhørende dokumenter regulere Lånets vilkår.
Medlemmer som ønsker en kopi av sin Låneavtale kan be om dette kostnadsfritt per e-post ved å
skrive til kunde@fundingpartner.no.
Låntaker er bundet til å inngå Låneavtalen i det Lånetilbudet legges ut på Plattformen og en Långiver
aksepterer tilbudet ved å legge inn Tegning for en andel av Lånet. Långiver binder seg til Låneavtalen
ved å legge inn Tegningen på Plattformen og ved å overføre midler etter Tegningsperioden er fullført.
Låneavtalen er bindende for partene etter at den er akseptert på plattformen og kan ikke frafalles.
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Låntaker kan kansellere Lånet og Låneavtalen etter avsluttet Tegningsrunde dersom forholdende
beskrevet i 5.3 inntreffer.
Långiver må ha skriftlig samtykke fra FundingPartner for å overdra sine rettigheter og forpliktelser i
henhold til Låneavtalen til tredjepart. For at en overdragelse skal være gyldig skal Långiver varsle
FundingPartner før overdragelsen, og en overdragelse til tredjepart kan kun foretas via
FundingPartner
6.1.1 Førtidig tilbakebetaling
FundingPartner er aldri part i Låneavtaler, hverken direkte eller indirekte, og skal kun fungere som
låneformidler og betalingsforetak for partene.
Låntaker har rett til å tilbakebetale hele Lånebeløpet i henhold til tabellen under.
Løpetid
6 mnd
12 mnd
18 mnd
24 mnd
30 mnd
36 mnd
42 mnd
48 mnd
54 mnd
60 mnd

Hvilken måned lånet
kan innfris i sin helhet
6 mnd
9 mnd
14 mnd
18 mnd
23 mnd
27 mnd
32 mnd
36 mnd
41 mnd
45 mnd

Antall måneder før løpetid
lånet kan innfris i sin helhet
0 mnd
3 mnd
4 mnd
6 mnd
7 mnd
9 mnd
10 mnd
12 mnd
13 mnd
15 mnd

Dersom låntaker betaler tilbake Lånebeløpet før tidligste innbetaling, skal de gjenstående rentene
som var forventet til det tidspunktet halve Løpetiden er passert, betales som gebyr til Långiverne.
Dersom Låntaker ikke tilbakebetaler hele Lånebeløpet i samme betaling, følges opprinnelig fastsatt
avbetalingsplan. Melding om tilbakebetaling må sendes FundingPartner senest fem (5) virkedager før
ønsket tilbakebetalingsdato.
6.1.2 Mislighold og forsinket betaling
Ved én manglende betaling av månedlige avdrag og renter, vil Låntaker motta automatisk generert
betalingspåminnelse per e-post.
Dersom neste måneds betaling også forfaller og ikke betales, vil Låntaker igjen motta en automatisk
generert betalingspåminnelse per e-post noen dager etter forfall. Dersom utestående beløp ikke er
mottatt innen 5 dager etter forfall av den andre misligholdte terminen, anses de manglende
betalingene å utgjøre et vesentlig mislighold.
Som vesentlig mislighold regnes også brudd på vesentlige forutsetninger for Lånet. Ved vesentlig
mislighold vil Låneavtalen sies opp og varsel om oppsigelse av Låneavtalen vil bli automatisk sendt ut
med 14 dagers betalingsvarsel.
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Dersom betalingen ikke er skjedd for de utestående kravene på dette tidspunktet (ca. 50 dager fra
første forfall av avdrag og renter), vil alle Långivernes krav bli overført og solgt til Lindorff Capital AS
(org.nr 958 422 830) for 1 % av pålydende.
En notifikasjon vil deretter bli sendt ut om at kravet er overdratt til ny kreditor. Ytterligere detaljer
rundt avtalen med Lindorff Capital AS finnes i vedlegg 1 og vedlegg 2.
Dersom Låntaker blir begjært konkurs, uten at det foreligger vesentlig mislighold som følge av
manglende betaling, vil kravet overdras til Lindorff Capital AS under samme vilkår som beskrevet i
avsnitt 6.1.2 og i vedlegg 1 og vedlegg 2.
Ved automatisk overdragelse av Lånet til Lindorff Capital AS som følge av mislighold beskrevet i
Låneavtalen og i avsnitt 6.1.2 i disse Vilkårene, behøves ikke skriftlig samtykke fra FundingPartner.

6.2

Gjeldsbrev

I forbindelse med Låntakers bekreftelse av Låneavtalen må Låntaker avgi et Gjeldsbrev. Medlemmet
vil derfor få tilsendt Mal for Gjeldsbrev.
Gjeldsbrevet utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav
(a). Pålydende for Gjeldsbrevet skal samsvare med Lånebeløpet pluss renter og eventuelle
Inndrivelseskostnader.

6.3

Sikkerhetsstillelse, pant og kausjonsansvar

I de tilfeller hvor det skal stilles Sikkerhet eller garanti for Lånet, skal dette stilles i favør av samtlige
Långivere i det aktuelle Lånet. Sikkerhetsstillere skal være tilknyttet Låntaker, og kan eksempelvis
være eiere av Låntaker, hvis Låntaker er en juridisk person.
I tilfeller ved Kausjonsansvar må Garantisten avgi en Erklæring om Kausjonsansvar i forbindelse med
Låntakers bekreftelse og tiltredelse til Låneavtalen. Maler for dette blir oversendt Låntaker og
Garantist i forbindelse med Lånetilbudet. FundingPartner vil bistå Garantisten i utformingen av
Erklæringen om Kausjonsansvar før signering.
Ved sikkerhetsstillelse eller pant vil Lindorff Capital AS være sikkerhetsagent. FundingPartner vil
innhente signerte pantedokumenter fra Låntaker, og oversende disse til Lindorff Capital AS som står
for videre prosess.

6.4

Kundeavtaler

Før Långivere kan yte lån via Plattformen, eller Låntakere kan søke lån via Plattformen, må
Kundeavtale med FundingPartner aksepteres via Plattformen.

7. FundingPartners tjenester
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7.1

Låneformidling

FundingPartner tilrettelegger for at Låntakere kan søke om Lån via Plattformen. Mal for Lånetilbud vil
være tilgjengelig for utfylling i samråd med FundingPartner. Etter bekreftelse av Lånetilbud
igangsettes Tegningsprosessen som beskrevet i kapittel 5. Etter endt Tegningsrunde vil
FundingPartner klargjøre relevante avtaler som Låneavtalen med informasjon som manglet ved
avtaleinngåelse og som avhenger av Tegningsrundens utfall. Disse oversendes Låntakere og Långivere.

7.2

Avtalemaler

I forbindelse med låneformidlingstjenesten vil Låntakere får tilsendt Maler for Lånetilbud, Låneavtale,
Gjeldsbrev, samt maler for øvrige avtaler som for eksempel Kausjonsansvar der dette er nødvendig.
Låntaker og/eller eventuelle Garantister fyller ut Mal, før partene blir bedt om å signere Avtalene
elektronisk via Plattformen eller fysisk på originaldokumentet. FundingPartner kan konsulteres under
utfylling av Avtalene, men vil ikke være part i noen låneavtaler eller tilknyttede avtaler som regulerer
lånevilkår mellom låntakere og långivere. Avtalene er nærmere beskrevet i kapittel 6.

7.3

Håndtering av betalingsstrømmer

FundingPartner har kun betalingskonsesjon, og vil ikke ta imot innskudd fra verken långivere eller
låntakere.
I forbindelse med utbetaling og tilbakebetaling av Lån vil FundingPartners konto for håndtering av
klientmidler benyttes for effektiv gjennomføring av betalingsformidlingen.
På utbetalingsdagen spesifisert i Låneavtalen skal FundingPartner sørge for at midler overføres fra
Långiverne til Låntakers Bankkonto. Tilsvarende, skal Låntaker på de tidspunkter som er avtalt i
Låneavtalen sørge for at korrekt beløp blir innbetalt til FundingPartners oppgitte Bankkonto, som
igjen, umiddelbart vil betale ut disse midlene til Långiverne.
Medlemmet plikter å varsle FundingPartner omgående dersom Medlemmet blir oppmerksom på en
uautorisert transaksjon eller andre feil eller mangler ved en gjennomført betalingstransaksjon.
Urettmessige betalingstransaksjoner som skyldes forhold på FundingPartners side og som
FundingPartner er ansvarlig for vil bli korrigert omgående.

7.4

Håndtering av forsinket betaling og mislighold

FundingPartner er ikke part i Låneavtalen. Derfor vil ikke FundingPartner på noen som helst måte
representere Låntakerne ved forsinket betaling eller mislighold. Derimot har FundingPartner lagt inn
provisjoner i Mal for Låneavtale som regulerer hvordan forsinket betaling og mislighold blir håndtert,
samt fremforhandlet avtaler med tredjeparter som håndterer mislighold.

7.5

Kostnader

FundingPartner har rett til å trekke fra kostnader, slik de til enhver tid fremgår på Plattformen fra
tilbakebetalinger av renter og avdrag Långiver mottar fra Låntaker.
FundingPartner har også rett til å trekke fra kostnader, slik de til enhver tid fremgår på Plattformen i
forbindelse med formidling av lån fra Långivere til Låntaker.
Kostnadene for Låntaker og Långiver vil enhver tid fremgå av Prislisten som ligger tilgjengelig på
Plattformen.
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Dersom gebyrer eller honorarer endres, må FundingPartner gi beskjed til Medlemmene minst en (1)
måned før gebyret endres eller innføres. Endringer i gebyrer gjelder ikke allerede formidlede Lån.

8. Persondata
FundingPartner er ansvarlig for å oppbevare Medlemmers persondata, som innhentes av, eller på
vegne av, FundingPartner, i samsvar med gjeldene regler og lover. Ved aksept av FundingPartners
Vilkår, godtar Medlemmet at FundingPartner behandler person- og betalingsopplysninger for
Medlemmet, samt at FundingPartner deler nødvendig informasjon med sine leverandører og partnere
for å kunne drive Plattformen, samt oppfylle regulatoriske krav. FundingPartner vil også bruke
informasjon om Medlemmer, deres bakgrunn og deres aktiviteter på plattformen til å utforme
statistikk, drive markedsføring, intern opplæring, og andre selskapsspesifikke formål, samt
hvitvaskingskontroll og risikohåndtering. Informasjonen vil ikke selges til tredjeparter for kommersiell
bruk. Personopplysninger kan bli behandlet og overført til land utenfor EØS-området, men kun i
samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov med tilhørende forskrift.
FundingPartner vil også benytte personopplysninger til å skreddersy informasjon til medlemmene
gjennom blant annet e-post. Medlemmet kan melde fra skriftlig dersom Medlemmet ikke ønsker slik
informasjon. Medlemmet kan også henvende seg skriftlig til FundingPartner og be om informasjon om
egne personopplysninger som FundingPartner har lagret. For øvrig gjelder FundingPartners
personvernerklæring som finnes tilgjengelig på hjemmesiden. Medlemmet forplikter seg til ikke å dele
passord, bankinformasjon eller andre sensitive opplysninger.
FundingPartners Plattform og hjemmeside benytter informasjonskapsler, såkalte ”cookies”, samt
andre tilsvarende funksjoner. Data fra informasjonskapsler lagres hos FundingPartner eller våre
leverandører, og benyttes for å kunne analysere bruksmønstre, forbedre brukeropplevelse og
markedsføring. Ved aksept av FundingPartners Vilkår, aksepterer Medlemmet at disse benyttes.
Fullstendig redegjørelse for bruk av Medlemmers persondata er definert i FundingPartners
personvernerklæring, som til enhver tid vil være oppdatert og tilgjengelig på FundingPartners
hjemmeside.

9. Hvitvaskingsrutiner og Medlemsinformasjon
FundingPartner plikter å etterleve Hvitvaskingsloven (eller den til enhver tid gjeldende
hvitvaskingslov), samt andre offentlige regler rundt innhenting av Medlemsinformasjon.
FundingPartner må blant annet kontrollere om:
i) Medlemmet er en politisk eksponert person;
ii) hvor Medlemmets midler kommer fra; og
iii) Medlemmet er omfattet av relevante sanksjonslister.
Medlemmet plikter å forsikre seg om at transaksjoner som gjennomføres gjennom Plattformen ikke
er knyttet til hvitvasking. Medlemmet plikter så raskt som mulig å sende FundingPartner relevant
informasjon om hvor Medlemmets midler kommer fra, og hva Medlemmet ønsker å oppnå med
investeringer gjennom Plattformen, samt på korrekt måte å besvare de spørsmål FundingPartner
stiller i forbindelse med sine antihvitvaskingsrutiner.
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10.

Under Finanstilsynets tilsyn

FundingPartner innehar konsesjon som betalingsforetak og låneformidlingsforetak i Norge, jf.
Finansforetaksloven §§ 2-10 og 2-18. FundingPartner er således underlagt Finanstilsynets tilsyn.

11.

Immateriell eiendom

Plattformen, alt innhold på denne, inkludert eventuelle nedlastbare filer og bilder, eies av
FundingPartner eller relevante lisensgivere. Plattformen, og alt innhold på denne, er beskyttet av
immaterielle- og markedsrettslige lover. Dette innebærer at ingen del av innholdet får kopieres eller
anvendes uten at det foreligger skiftelig samtykke fra FundingPartner. FundingPartner reserverer seg
for eventuelle feil på Plattformen. Både Långiver og Låntaker plikter å holde FundingPartner skadesløs
mot krav som vedrører Låntakers eventuelle krenkelse av tredjeparts rettigheter.

12.

Øvrige forhold

FundingPartner forbeholder seg retten til å endre sine Vilkår når som helst. Endringer vil bli publisert
på Plattformen, og Medlemmet vil bli bedt om å akseptere de nye Vilkårene. Dersom Medlemmet ikke
aksepterer vilkårsendringene innen den frist som fremgår av varselet, og FundingPartner heller ikke
varsles om noe annet, vil FundingPartner legge til grunn at Medlemmet har akseptert
vilkårsendringene.
Vilkårsendringer til ugunst for Medlemmet vil først tre i kraft to (2) måneder etter at slikt varsel er
sendt til Medlemmet, med unntak for Lån som allerede eksisterer eller som er i Tegningsperiode da
disse aldri berøres av vilkårsendringer til ugunst for Medlemmet. Øvrige vilkårsendringer vil tre i kraft
umiddelbart. Dersom Medlemmet ikke vil samtykke til vilkårsendringene vil Medlemskapet opphøre.
Avtaler inngått, eller innsendte Tegninger, gjelder selv om Medlemmet avslutter sitt Medlemskap.
Utover det som fremgår i disse Vilkårene, kan ikke et Medlem overdra rettigheter eller forpliktelser
etter Avtalen uten FundingPartners skriftlige godkjennelse. FundingPartner har rett til å overdra
rettigheter og forpliktelser uten Medlemmets godkjennelse.
Alle meddelelser, varsler ol. mellom FundingPartner og et Medlem skal skje skriftlig via Plattformen
og/eller via e-post. Kommunikasjonsspråket er norsk eller engelsk. Meddelelser skal anses som å ha
kommet frem til mottakeren etter en dag forutsatt at meddelelsen sendes via e-post.

13.

Tvister

Tvist vedrørende tolkningen eller anvendelsen av FundingPartners Vilkår skal tolkes i henhold til norsk
lov, og avgjøres av de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som verneting.
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14.

Vedlegg 1: Avtale med Lindorff Capital AS for Långivere

AVTALEVILKÅR
1

BAKGRUNN

1.1

Denne avtale, heretter benevnt “Avtalen”, er inngått mellom
Selger:
A.

Långiver

Og
Kjøper:
B.

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

1.2

Som følge av denne avtalen overdras eierskap til alle aktuelle fordringer mellom Långiver og
Låntaker som inngås på Plattformen automatisk på beregningsdatoen jf. punkt 2.2

1.3

Den fordring som overdras har under selgers eierskap blitt administrert av FundingPartner AS.

2

AVTALENS OMFANG

2.1

Beregningsdato er det tidspunktet fordringen blir overdratt til Kjøper. Fordringen blir
automatisk og uten forutgående varsling overdratt etter beregningsdatoen.

2.2

Beregningsdatoen er 50 dager etter Låntagers mislighold av Låneavtalen. Der Fordringen er
sikret med pant er beregningsdatoen enten 50 dager etter Låntagers mislighold av
Låneavtalen eller det tidspunktet Låntaker blir utsatt for rettslig enkeltforfølging i forbindelse
med inndrivelse av en fordring, blir begjært konkurs eller melder oppbud.

2.3

Overføringsdato skal være den dato fordringene flyttes fra FundingPartner AS sitt system til
Kjøpers system.

2.4

Alle innbetalinger på fordringen fra og med beregningsdatoen tilfaller i sin helhet Kjøper.

2.5

Inndekningsrekkefølgen ved innbetaling etter overdragelse er som følger: Utlagt rettsgebyr,
Standard Fee, Profit Sharing.

2.6

Kjøpet omfatter hele saldo på fordringen. Prisen på fordringen er basert på hovedstolen.
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2.7

Kjøper er ikke forpliktet til å kjøpe krav fra Selger der det fremkommer at Låntaker har forsøkt
å svindle FundingPartner AS og Selger.

2.8

Kjøper overtar avtaler knyttet til enkeltsaker under porteføljen, herunder gjeldsbrev,
avdragsordninger/lønnstrekk og/eller forlik.

3

PRIS OG OPPGJØR

3.1

Oppgjør av fordringene skal gjennomføres ihht. til oversikt i punkt 3.2

3.2
Overskuddsdeling etter
fratrekk for SF

ENK
Pris dag
50
Personlig
sikkerhet

1,00 %

Standard Fee
(SF)
4,00 %

Selger
90,00 %

Kjøper
10,00 %

Overskuddsdeling etter
fratrekk for SF

AS

Full sikkerhet

Pris dag
50
1,00 %

Standard Fee
Selger
(SF)
4,00 %
90,00 %

Kjøper
10,00 %

80-120%
Delvis
sikkerhet
30-80%
Liten sikkerhet

1,00 %

5,00 %

80,00 %

20,00 %

1,00 %

5,00 %

70,00 %

30,00 %

0-30%
3.3

Standard Fee dekkes først, deretter dekkes alle omkostninger som påløper i forbindelse med
inndriving av fordringen.

3.4

Kjøper bærer all kostnadsrisiko etter at eiendomsretten til fordringen blir overført til Kjøper.

3.5

Oppgjør ihht. avtale utbetales etterskuddsvis månedlig til FundingPartner AS sin bankkonto
nr. 1503.90.46153 med frigjørende virkning for Kjøper. Beløpet vil umiddelbart distribueres
videre til Långiver.

3.6

Selger kan ikke gjøre gjeldende tap som måtte oppstå etter at LC har betalt til FundingPartner
AS sin konto for innbetaling, ihht. den til enhver tid gjeldende betalingsavtale.
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4

SELGERS ANSVAR

4.1

FundingPartner AS oversender all nødvendig informasjon vedrørende sakene i Kjøpers format
og gjør tilgjengelig de relevante originaldokumenter for Kjøper.

4.2

Selger godtar at all informasjon FundingPartner AS har mottatt fra Selger kan deles med Kjøper.

4.3

Selger skal undertegne transporterklæring som FundingPartner AS oppbevarer frem til vilkårene
for transporten er oppfylt. Når vilkårene for transporten er oppfylt vil transporterklæringen bli
overført til Kjøper.

5

KJØPERS ANSVAR

5.1

Kjøper trer fra Overføringsdato inn i løpende innfordringsprosedyrer knyttet til de fordringer
som overdras som følge av Avtalen.

5.2

Kjøper forplikter seg til å utføre inkassoarbeidet i overensstemmelse med god inkassoskikk og
innenfor inkassolovens (lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav
av 13.5.1988 nr. 26) bestemmelser for øvrig.

5.3

Kjøper har ansvar for å inneha enhver offentlig tillatelse som måtte være påkrevet for å eie og
inndrive fordringene.

5.4

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

5.6

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

5.7

Kjøper dekker kostnader knyttet til overføring og innkonvertering av sakene.

5.8

Kjøper kan ikke gjøres ansvarlige for tap som måtte oppstå i forbindelse med FundingPartner
AS sine systemer og webportal.

5.9

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

5.10

Kjøper kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som skulle oppstå hvis FundingPartner AS
går konkurs eller melder oppbud.

6

GENERELT

6.1

Oppstår tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtalen skal denne avgjøres etter
norsk rett.
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6.2

Verneting er Oslo tingrett.

Signatur Selger og Långiver (navn/dato)
(Se nederst på dette dokumentet)
____________________

15. Vedlegg 2: Transporterklæring til Lindorff Capital (Kun i tilfeller
ved mislighold)

TRANSPORTERKLÆRING

Det bekreftes herved at Selger / Långiver, har solgt fordring i henhold til avtale om kjøp av
fordringer,
datert
i
dag,
se
elektronisk
dato
på
dokument,
til
Lindorff Capital AS, org. nr. 958 422 830.
FundingPartner AS oppbevarer denne transporterklæringen frem til de suspentive vilkårene
for transporten er oppfylt.
Ved at Lindorff Capital AS har fått dette dokumentet i hende er eiendomsretten overført til
Lindorff Capital AS.

Betaling med befriende virkning kan kun skje til :

Lindorff Capital AS
Postboks 283, Skøyen
0213 Oslo
Kto.nr: 1644.31.34542

Selger og Långiver (navn / dato):

________________________________
Selger og Långiver
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