ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BROCC-SPAR 2022-05-16
1.

Allmänt
1.1. GCC Capital AB, (under namnändring till Brocc Finance AB) (”Bolaget”) är ett kreditmarknadsbolag
vars huvudsakliga verksamhet innefattar inlåning och utlåning till konsumenter. Bolaget står under
tillsyn av Finansinspektionen. Föremål för dessa allmänna villkor (”Villkor”) är tjänsten vid namn
Brocc-sparkonto som beskrivs närmare under avsnitt 2 (”Tjänsten”).
1.2. Avtalet ingås mellan Bolaget och den person som nyttjar Tjänsten (”Kontohavaren”). Kontohavaren
är fordringsägare gentemot Bolaget beträffande tillgodohavanden på kontot.

2.

Tjänsten
2.1. Med Tjänsten avses insättning och uttag av Kontohavarens medel på Bolagets konto samt erhållande
av ränta. Kontohavaren erhåller ett särskilt inlåningskonto från Bolaget för att möjliggöra insättning
och uttag av medel (”Sparkonto”).
2.2. Tjänsten kan nyttjas via Bolagets hemsida av fysisk person som är 18 år eller äldre och legitimerar sig
med ett svenskt e-id. Med e-id menas samtliga e-id handlingar som av DIGG Myndigheten är
godkända och har en tillitsnivå på 3 eller högre och stöds av Bolaget.
2.3. Tjänsten är föremål för granskning enligt gällande penningtvättsregelverk samt Bolagets egen
riskbedömning där Kontohavaren efter automatisk och efterföljande manuell granskning kan nekas
Tjänsten.
2.4. Tjänsten kan endast användas för insättningar, uttag till och från sparkonto till anslutet bankkonto i
svensk bank samt överföringar mellan konton och kvittning hos Bolaget och Bolagets närstående. Med
närstående menas systerbolag till Bolaget som helt ägs av samma moderbolag som Bolaget.
2.5. Insättningar kan endast göras i svenska kronor från betalkonto i svensk bank.

3.

Beloppsgräns på Sparkonto
3.1. Det högsta beloppet, inklusive kapitaliserad ränta, som kan finnas på Kontohavarens samlade
sparkonton hos Bolaget är begränsat till det av Riksgälden beslutade belopp för den statliga
insättningsgarantin (”Insättningsgarantin”).
3.2. Bolaget kan komma att kontakta Kontohavaren om beloppet överstiger Insättningsgarantin.
3.3. Överstigande belopp kan komma att överföras till det av Kontohavaren föranmälda kontot.

4.

Förfogande över Sparkonto
4.1. Kontohavaren förfogar över Sparkonto.
4.2. Ändringar i dispositionsrätten till Sparkonto kan endast ske då Kontohavaren avlider, det föreligger en
giltig framtidsfullmakt, god manskap eller förvaltarskap. Anmälan om ändring i dispositionsrätten ska
meddelas Bolaget skriftligen.
4.3. Kontohavaren ansvarar för att Bolaget har korrekta uppgifter om vem som ska ha dispositionsrätt till
Sparkonto utöver Kontohavaren själv.
4.4. Bolaget får belasta Sparkonto med belopp på begäran av Kontohavaren för kvittning mot annan
fordran Bolaget eller närstående till Bolaget har på Kontohavaren.

5.

Kontoslag
5.1. Sparkonto erbjuder två former av kontoslag; rörligt konto och fasträntekonto.
5.2. Rörligt konto erbjuds med Bolagets gällande rörliga ränta vid var tid.
5.3. Fasträntekonto erbjuder olika ränta för olika bindningstider. Bolagets aktuella utbud av fasträntekonto
med specifik ränta och bindningstid visas på Bolagets webbplats www.brocc.se (”Hemsidan”) eller i
Bolagets övriga kanaler och via Bolagets samarbetspartners. Andra aktörer kan på eget initiativ välja
att återge Bolagets erbjudanden, men då dessa agerar fristående och således är utom Bolagets kontroll
kan inte Bolaget ansvara för att dessa räntesatser är korrekta.
5.4. Fasträntekonto erbjuds med bindningstiderna normalt inom spannet 1–60 månader mot en fast ränta för
perioden. Fasträntekonto har en given bindningstid som framgår av vid var tid gällande ränta som
anges vid öppnande av Sparkonto.
5.5. Vid öppnande av fasträntekontot startar bindningstiden när kontot öppnas eller när ett rörligt konto
görs om till ett fasträntekonto.
5.6. När bindningstiden för ett fasträntekonto har gått ut ändras sparkontot automatiskt till ett rörligt konto.
5.7. Ett rörligt konto kan bindas till ett fasträntekonto.

5.8. Fasträntekonto förutsätter att det beloppet som ska sättas in, sätts in inom 30 dagar. I annat fall har
Bolaget rätt att säga upp fasträntekontot och ensidigt göra om detta till rörligt konto eller helt avsluta
fasträntekontot.
6.

Insättning till Sparkonto
6.1. Insättning av medel till Sparkonto får endast ske via följande metoder som erbjuds på Hemsidan i
inloggat läge under (”Mina Sidor”).
a)
Överföring till bankgiro med hjälp av en av Bolaget anvisat
betalningsinitieringstjänstleverantör.
b)
Med aktivt autogiro.
6.2. Insättning till rörligt konto får endast göras digitalt via Mina Sidor.
6.3. Insättningen tillgodoräknas behållningen på Sparkonto så snart som möjligt, dock senast nästa
bankdag, efter att information om insättningen mottas av Bolaget via betalningsinfrastrukturen.
6.4. Alla insättningar som inte görs via Mina Sidor kan av Bolaget komma att utredas och avvisas.

7.

Uttag från Sparkonto
7.1. Uttag av medel kan endast ske till föranmält eget bankkonto, digitalt via Mina Sidor. Föranmälan av
eget bankkonto ska göras genom av Bolaget anvisad kontoinformationstjänstleverantör eller genom att
etablera ett autogiro.
7.2. Föranmält bankkonto inhämtas vid öppnandet av Sparkonto och kan ändras i inloggat läge på Mina
Sidor.
7.3. Begärda uttag betalas normalt ut senast bankdagen efter det att uttaget begärts.
7.4. Uttag från ett rörligt konto är avgiftsfria. Uttag från ett fasträntekonto som har kvarvarande
bindningstid belastas med uttagsavgift enligt gällande prislista. Bolaget tillämpar ingen uttagsavgift om
Kontohavaren:
a)
Åberopar 14 dagars ångerrätt från öppnandet av kontot.
b)
Kontoinnehavaren har avlidit och dödsboet begär att konto avslutas.
Uttag på önskat belopp förutsätter att beloppet inklusive eventuell uttagsavgift är lägre eller lika med
saldo på konto.
7.5. Uttag från Sparkonto förutsätter att Sparkontot inte har blivit belagt med dispositionsförbud av
myndighet eller av Bolaget låst pga. pågående utredning för misstänkt brottslig förfararande.
7.6. Uttag från Sparkontot kan även av Bolaget göras enligt beslut om utmätning från
Kronofogdemyndigheten.

8.

Beräkning av ränta
8.1. Räntan beräknas dagligen och visas som upplupen ränta på Mina Sidor.
8.2. Vid månadens slut kapitaliseras räntan, innebärande att den ränta som upplupit under den sparande
perioden och blivit utbetald till kontot summeras och förs in på Sparkontot.
8.3. Vid kapitaliseringen dras 30%, enligt lag, av i skatteavdrag.
8.4. Vid årsskiftet görs justering för skatteavdraget om Sparkontots ränteintäkter understiger 100 kr och
avdragen skatt återinförs på Sparkontot.
8.5. Ränta beräknas på gårdagens utgående saldo minus dagens registrerade uttag, multiplicerat med aktuell
ränta / antal dagar i innevarande år. Således betalas ränta för den dagen saldot har stått på Sparkontot.
8.6. Bolaget har rätt att ändra beräkningsgrund för räntan. Bolaget meddelar ränteberäkningsändringar
genom information på Hemsidan.

9.

Övertrassering av Sparkonto
9.1. Om brist (negativt saldo) uppkommer på Sparkonto är Kontohavaren skyldig att genom inbetalning på
kontot omgående täcka underskottet. Sådan brist föranleder att särskild övertrasseringsränta och avgift
debiteras Sparkonto enligt gällande prislista som Bolaget vid var tillfälle tillämpar för Tjänsten.
9.2. Övertrasseringsräntan ska motsvara den av Riksbanken gällande referensräntan, enligt 9 § Räntelagen
(1975:635), med tillägg av åtta procentenheter.
9.3. Övertrasseringsräntan beräknas från och med den dag övertrassering sker till och med den dagen
övertrasseringen upphör.

10. Avgifter och kostnader

10.1. Avgifter i samband med Tjänsten utgår enligt Bolagets prislista, som återfinns på Hemsidan. Om avgift
ändras till nackdel för Kontohavaren ska Bolaget meddela ändringen senast fjorton (14) dagar innan
ändringen träder i kraft genom information på Hemsidan.
10.2. Detsamma gäller om Bolaget inför avgift för konto eller tjänst som tidigare tillhandahållits utan
kostnad för Kontohavaren. Bolagets kostnader för att driva in fordran ska ersättas av Kontohavaren.
Ersättning ska även utgå för Bolagets skriftliga betalningspåminnelser.
11. Kontoutdrag
11.1. Saldo och transaktionshistorik finns tillgängligt på Hemsidan under Mina sidor. Årsbesked finns
tillgängligt för nedladdning på Mina sidor.
12. Disposition
12.1. Kontohavaren kan till Bolaget meddela om en annan fysisk person ska ges dispositionsrätt på
Kontohavarens Sparkonto. Kontohavaren bemyndigar personen med dispositionsrätt att iklä sig
Kontohavarens befogenheter över Sparkontot gentemot Bolaget.
12.2. I det fall att Kontohavaren har avlidit kan företrädare för dödsboet kontakta Bolaget och ansöka om att
bli disponent på den avlidna Kontohavarens konto. Sådan ansökan är föremål för manuell utredning av
Bolaget.
13. Låsa konto
13.1. Bolaget får omedelbart låsa Sparkontot för Kontohavaren om ett myndighetsbeslut fattas som belägger
Sparkontot med dispositionsförbud enligt 11§ 4 Kap i Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.
13.2. En Kontohavare som av Bolaget har fått sitt Sparkonto låst, kan inte logga in på kontot.
14. Avslutande av konto.
14.1. Kontotohavaren får avsluta Sparkonto när som helst.
14.2. Om fasträntekonto avslutas före löptidens utgång, räknas detta som ett förtida uttag av hela saldot
enligt uttagsbestämmelserna i dessa Villkor.
14.3. Bolaget har rätt att ensidigt avsluta Tjänsten med en månads uppsägningstid. Vid sådant avslut
beräknas och tillgodoräknas ränta fram till avslutsdagen.
14.4. Om tillgodohavandet på Sparkonto understiger 100 kronor och Kontohavaren inte gjort överföringar
eller mottagit insättningar på Sparkonto under de tre senaste åren har Bolaget rätt att säga upp Tjänsten
enligt uppsägningstid som framgår av 14.3.
14.5. Bolaget får avsluta Tjänsten med omedelbar verkan om Kontohavaren väsentligen åsidosatt
skyldigheter i dessa Villkor eller andra instruktioner eller överenskommelser som gäller för Sparkonto.
För det fall att Bolaget skäligen kan anta att Kontohavaren använder Sparkonto direkt eller indirekt för
att helt eller delvis för egen eller annans räkning främja penningtvätt och/eller finansiera terrorism eller
annan särskilt allvarlig brottslighet, har Bolaget rätt att omedelbart säga upp Sparkonto och överlämna
all information om Kontohavaren och om transaktioner rörande Sparkonto till den myndighet som
regeringen utsett.
14.6. Vid avslut av Sparkonto överförs innestående medel inklusive ränta med avdrag för eventuella
kostnader som Bolaget haft pga. att Kontohavaren åsidosatt sina skyldigheter, till föranmält konto.
15. Meddelanden
15.1. Kontohavare ska omgående underrätta Bolaget om adressändring samt ändring av e-post. Bolaget
kommunicerar med Kontohavaren genom allmänna meddelanden via Mina Sidor. Kontohaven
notifieras via angiven e-post om att det finns ett meddelande att läsa. Bolaget kommunicerar även via
brevutskick.
15.2. Har meddelande som rör Sparkonto avsänts per post, till Kontohavarens angivna adress eller ny adress,
som är känd för Bolaget, ska meddelandet anses ha kommit adressaten till handa senast på sjunde
dagen efter avsändandet. Har meddelandet sänts som ett allmänt meddelande via Mina Sidor ska det

anses ha nått adressaten omedelbart. Om meddelandet sänts med bud ska det anses ha kommit
adressaten till handa vid avlämnandet.
15.3. Med bankdag avses i dessa villkor dag som i Sverige inte är en söndag eller av Riksbanken definierad
som Bankhelgdagar samt dag före helgdag.
15.4. Bolaget kommunicerar aldrig elektroniskt avseende kundspecifik information (t.ex. kontonummer eller
inloggningsuppgifter). Erhåller Kontohavaren elektronisk kommunikation av denna art förbinder sig
Kontohavaren att snarast kontakta Bolaget.
16. Bolagets ansvar
16.1. Bolaget förbinder sig att leverera Tjänsten enligt dessa Villkor. Bolaget ansvarar för direkt skada som
åsamkats Kontohavaren till ett maximalt belopp om fyra (4) prisbasbelopp. Bolaget är i intet fall
ansvarigt för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.
17. Kontohavarens ansvar
17.1. Kontohavaren förbinder sig att:
a) Endast nyttja Tjänsten för eget bruk.
b) Inte, med udantag för vad som enligt Villkoren är tillåtet, överlåta Sparkonto till annan tredjeman.
c) Inte logga in på Mina Sidor på en oskyddad dator som kan innehålla skadlig mjukvara.
d) Ansvarar gentemot Bolaget för skada som uppkommit genom att Kontohavaren varit försumlig,
agerat genom brottsligt förfarande eller genom obehörigt utnyttjande av BankID.
Kontohavaren ansvarar ensamt för skada som uppkommit på grund av fel eller brist i Kontohavarens
tekniska utrustning (så som dator, telefon eller dylikt). Kontohavaren är vidare ansvarig för skada eller
förlust som Kontohavaren uppsåtligen eller genom oaktsamhet åsamkar sig själv, Bolaget eller tredje
man. Vad som ovan föreskrivits om lösenord gäller i förekommande fall även för PIN-koder,
engångskoder och personnummer.
18. Force Majeure
18.1. Bolaget är inte ansvarigt för skada, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
lockout, epidemi, pandemi, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet.
18.2. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Bolaget självt vidtar eller är
föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada, som kan uppkomma i andra fall, ska inte ersättas av Bolaget
om denne förfarit med normal aktsamhet.
18.3. Är Bolaget till följd av omständighet som anges i 18.1 förhindrad att verkställa överföring eller vidta
annan åtgärd får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.
18.4. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som
gäller på förfallodagen. Är ränta ej utfäst är Bolaget ej skyldig att betala ränta efter högre räntesats än
som motsvarar den av Riksbanken gällande referensräntan, enligt 9 § Räntelagen (1975:635), med
tillägg av två procentenheter.
18.5. Är Bolaget, till följd av omständigheter som anges i 18.1, förhindrad att ta emot betalning har Bolaget,
för den tid under vilket hindret förelegat, rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på
förfallodagen.
19. Behandling av personuppgifter
19.1. Personuppgifter rörande Kontohavaren som Kontohavaren lämnar i samband med öppnande av
Sparkonto hos Bolaget eller som i övrigt registreras i samband därmed (till exempel vid
kreditupplysning, affärsbedömning eller dylikt) behandlas av Bolaget i enlighet med Bolagets
integritetspolicy, vilken återfinns på Hemsidan.
19.2. Om Kontohavaren har frågor om behandlingen av dennes personuppgifter eller vill utöva någon av
sina rättigheter, ställs sådana frågor eller begäranden till dpo@brocc.se.
20. Pantsättning och överlåtelse
20.1. Överlåtelse eller pantsättning av Sparkontot kan ej ske.

21. Bevis om kontoställning
21.1. Bolaget registrerar kontotransaktionerna i sin bokföring. Bolagets bokföring betraktas som tillförlitligt
bevis om kontoställningen till dess Kontohavaren visat annat.
22. Reklamation av felaktiga transaktionshändelser
22.1. Kontohavaren ska omedelbart ta del av och granska den information som framgår av Mina sidor. Om
Kontohavaren nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd transaktion eller hävdar att
transaktionen inte genomförts på korrekt sätt, ska Kontohavaren omedelbart reklamera transaktionen
till Bolaget. Kontohavaren ska vidare på Bolagets begäran medverka till att Bolaget kan identifiera
transaktionen samt genomföra nödvändig utredning.
22.2. Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål från det att denne fått kännedom om felaktigt genomförda
eller av Kontohavaren icke godkända transaktioner meddela Bolaget detta (s.k. reklamation) och
begära rättelse.
22.3. Ett sådant meddelande måste lämnas till Bolaget senast inom 13 månader från det att beloppet belastat
Sparkontot. Vid för sen reklamation får Kontohavaren inte åberopa felet mot Bolaget.
23. Information om statlig insättningsgaranti
23.1. Samtliga kontoslag i Tjänsten omfattas av den statliga Insättningsgarantin. till det av Riksgälden
beslutade belopp för den statliga insättningsgarantin (”Insättningsgarantin”) Den innebär att om
Bolaget försätts i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att Insättningsgarantin ska träda in
garanteras varje Kontohavare ersättning upp till det av Riksgälden för var tid beslutade belopp för
Insättningsgarantin.
23.2. Eventuell ersättning påverkas inte av om Kontohavaren har skulder till Bolaget.
23.3. För konton som har ett saldo på mindre än 25 kronor kommer ersättning inte att betalas ut.
23.4. Enligt lag ska ersättning inte betalas ut om kostnaden för utbetalning är högre än saldot på kontot och
det inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna (så kallat vilande
konto) före ersättningsrättens inträde.
23.5. I händelse av Insättningsgarantins inträde ska ersättningen, om inte annat följer av 9 a § eller 9 b § lag
(1995:1571) om insättningsgaranti, göras tillgänglig för insättarna inom sju arbetsdagar från den dag
garantin utlöstes. För utförligare information hänvisas till www.riksgalden.se/insättningsgarantin.
24. Avtalsperiod
24.1. Dessa Villkor gäller tills vidare. Villkoren tillhandahålls på svenska, vilket är det språk Bolaget åtar sig
att kommunicera på under avtalstiden.
25. Allmän reklamation, klagomål, tvist m.m.
25.1. Kontohavaren ska omgående för Bolaget påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i utförandet av
Tjänsten.
25.2. Klagomål avseende Tjänsten bör omgående meddelas Bolaget via e-post till
klagomalsansvarig@brocc.se eller via brev till Klagomålsansvarig, GCC Capital AB, Biblioteksgatan
8, 111 46 Stockholm.
25.3. Om Bolaget skulle avvisa Kontohavarens klagomål, finns möjlighet för Kontohavaren att få ärendet
prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt
är behörigt forum i första instans.
25.4. Kontohavaren har även möjlighet att diskutera ärendet med Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
eller konsumentvägledaren i Kontohavarens hemkommun.
25.5. För avtal som ingåtts online finns möjlighet för Kontohavare att vända sig till europeiska onlineplattformen för alternativ tvistlösning som tillhandahålls på www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
26. Information enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

26.1. Distansavtal är avtal som träffas på distans mellan näringsidkare och konsument och där
kommunikation uteslutande sker på distans, t.ex. vid köp av finansiell tjänst via internet, telefon eller
vid svar på annons.
26.2. En konsument har rätt att frånträda ett distansavtal (ångerrätt) genom att till Bolaget lämna eller sända
ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Villkoren trädde i kraft mellan Bolaget och
Kontohavaren.
26.3. Sådant meddelande kan lämnas muntligen eller skriftligen. Bolaget ska då snarast och senast inom 30
dagar från det att Bolaget mottog sådant meddelande, betala tillbaka insatta medel till av Kontohavaren
föranmält eget bankkonto. För fasträntekonto sker utbetalning med avdrag för upplupen samt
kapitaliserad ränta.
27. Villkorsändring
27.1. Bolaget förbehåller sig rätt att ändra i dessa Villkor. Villkorsändringar ska meddelas via Mina Sidor, epost eller publiceras på Hemsidan. Är villkorsändringen av väsentlig betydelse ska Bolaget informera
Kontohavaren per e-post senast 14 dagar innan villkorsändringen träder ikraft.
28. Lagval
28.1. Svensk lag ska tillämpats för tolkning av dessa Villkor.

