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1. Täckning
Banken debiterar uppdragsgivaren det belopp som fordras för att
täcka rembursuppdraget. Sådan debitering sker per den dag banken
skaffar utländsk valuta för detta ändamål eller då rembursen täcks i
svenska kronor. Om utbetalning under rembursen sker innan remburstäckning sker enligt ovan debiteras uppdragsgivaren per den
dag utbetalningen ägde rum. När banken skaffar utländsk valuta
tillämpar banken avistakurs för valutan ifråga per den dag valutan
anskaffas.

8. Bankens pantvård
Banken är skyldig att förvara såväl handlingar som medför rätt till
pantförskrivna varor som annan pant väl.

2. Ränta
På uppdragsgivarens skuld till banken på grund av debitering enligt
punkt 1 skall uppdragsgivaren erlägga ränta efter den räntesats och
enligt de grunder som banken allmänt tillämpar för remburskredit av
detta slag.

10. Rätt för banken att teckna uppdragsgivarens och eventuell
annan pantsättares namn
Genom pantsättningen lämnar uppdragsgivaren respektive eventuell
annan pantsättare ett oåterkalleligt uppdrag till banken eller den
banken utser att teckna uppdragsgivarens respektive pantsättarens
namn då detta är nödvändigt för att ta tillvara banken panträtt.

Har utländsk bank gjort utbetalning under rembursen får dock för
tiden från sådan betalning intill dess den utländska banken fått
täckning härför räntan beräknas efter den högre räntesats som
banken bestämmer med hänsyn till bl a ränteläget på orten för utbetalningen.
3. Utlämnande av dokument
När rembursuppdraget skall disponeras viss tid efter sikt är uppdragsgivaren berättigad att få ut dokumenten om banken erhåller
annan för banken godtagbar säkerhet. För sådan säkerhet skall
bestämmelserna om säkerhet i rembursförbindelsen eller i andra för
uppdragsgivaren tillämpliga rembursvillkor tillämpas på samma sätt
som för i förbindelsen och eller villkoren pantsatt säkerhet.
4. Avgifter och kostnader
Uppdragsgivaren skall erlägga provision och expeditionsavgifter
enligt de grunder, som banken vid varje tid allmänt tillämpar. Uppdragsgivaren skall även ersätta bankens utlägg för porto, telex,
telefonsamtal o d. Upplysningar om provision och expeditionsavgifter
lämnas av banken på begäran.
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Uppdragsgivaren skall ersätta bankens kostnader och arbete för att
anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att
bevaka och driva in bankens fordran hos uppdragsgivaren eller
annan betalningsskyldig. Ersättning skall också utgå för bankens
skriftliga betalningspåminnelser.

9. Hur pant tas i anspråk av banken
Banken får ta pant i anspråk på sätt banken finner lämpligt. Banken
skall härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt
bankens bedömning kan ske utan förfång för banken, i förväg underrätta uppdragsgivarna och eventuell annan pantsättare.

11. Meddelanden m m
Uppdragsgivaren skall underrätta banken om ändring av adress,
telefon- och telefaxnummer.
Rekommenderat brev om remburser, som banken sänder till uppdragsgivaren, skall anses ha nått adressaten senast på sjunde
dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är
angiven i rembursuppdraget eller som eljest är känd för banken.
Meddelande som sänts med telex skall anses ha nått adressaten
omedelbart.
Om meddelande sänts med telegram skall det anses ha nått adressaten senast inom 24 timmar.
Meddelande som sänts med hjälp av telefax skall anses ha nått
adressaten senast nästa vardag om telefaxmeddelandet sänts till
nummer som adressaten har uppgivit för banken.
Banken äger skicka meddelanden till uppdragsgivaren via meddelandesystem i Hembanken eller i annan av banken tillhandahållen
elektronisk kommunikationstjänst, förutsatt att uppdragsgivaren är
ansluten till denna. Sådant meddelande skall anses kommit uppdragsgivaren till del snarast sju dagar efter avsändandet.
Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription.

5. Anmärkningar
Uppdragsgivaren är skyldig att – så snart under rembursen presenterade dokument tillhandahålls för granskning – omedelbart meddela
banken eventuella anmärkningar och vilka åtgärder han på grund
därav vill påkalla.

12. Begränsning av bankens ansvar
Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout
gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

6. Avkastning av pant
Avkastningen och alla andra rättigheter som grundas på panten
omfattas också av pantsättningen och utgör pant.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av banken, om
den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

7. Generell panträtt
Egendom, som uppdragsgivaren har pantsatt i rembursförbindelsen
eller i andra för uppdragsgivaren tillämpliga rembursvillkor skall
utgöra säkerhet även för övriga förpliktelser mot banken som uppdragsgivaren har eller kommer att få i sin egenskap av kredittagare,
uppdragsgivare, kontohavare, borgensman eller eljest som kund i
banken. Förpliktelserna skall ha uppkommit innan förbindelsen
infriats. Banken bestämmer i vilken ordning förpliktelserna skall
betalas ur panten.

Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta
annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket
får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av
uppskjuten betalning skall banken, om räntan är utfäst, betala ränta
efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst
är banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som
motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två
procentenheter.

Panten skall emellertid inte på grund av pantsättningen utgöra
säkerhet för uppdragsgivarens förpliktelser på grund av växlar, som
har diskonteras eller kan komma att diskonteras i banken av annan
än uppdragsgivaren, såvida växlarna inte avser omsättning av eller
eljest har trätt i stället för växlar vilka ursprungligen har diskonterats av uppdragsgivaren. Panten skall inte heller på grund av pantsättningen utgöra säkerhet för andra fordringar på uppdragsgivaren
som banken har förvärvat eller kan komma att förvärva från annan
än denne.

Är banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under vilken
hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på
förfallodagen.

