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1. Inledning  

Dessa användarvillkor gäller vid konsumenters nyttjande av finansiella produkter, försäkringsprodukter och övriga 
tjänster som Northmill Bank AB, org. nr. 556709-4866, (“Northmill”) från tid till annan erbjuder eller förmedlar via 
northmill.com/se eller i sin app benämnd Northmill App (“Northmillprodukter”). De gäller även vid konsumenters 
förfrågningar om, ansökningar om och beställningar av Northmillprodukter. Den som åtagit sig att iaktta dessa 
användarvillkor benämns i det följande “Kunden”.  

Med undantag för punkterna 3 - 5 nedan gäller dessa användarvillkor även för var och en som besöker 
webbsajten northmill.com/se eller nyttjar Northmill App utan att göra förfrågan om, ansöka om, beställa eller 
nyttja någon Northmillprodukt. 

Northmill är ett svenskt bankaktiebolag med organisationsnummer 556709-4866 och med Regeringsgatan 20, 
111 53 Stockholm som registrerad adress. Bankens huvudsakliga verksamhet är att lämna krediter till 
konsumenter. Northmill nås på hej@northmill.se och 08-4000 70 40. Öppettider för kundtjänst framgår på 
northmill.com/se.  

Northmill har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att 
bedriva bankrörelse och är registrerat som anknuten försäkringsförmedlare enligt lagen (2018:1219) om 
försäkringsdistribution. Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och dess 
marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. 

2. Behandling av personuppgifter 

Kunden är införstådd med och samtycker till att dess personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i 
Northmills integritetspolicy. 

3. Otillåten användning m.m. 

Kunden får inte låta någon annan utnyttja Kundens namn, personnummer eller andra identitetsuppgifter för att 
ansöka om, beställa eller ingå avtal om Northmillprodukter. Kunden får inte ansöka om eller uppta lån av typen 
Northmills samlingslån för att lösa någon annan persons skuld eller i övrigt ansöka om, beställa eller ingå avtal 
om Northmillprodukter för någon annans räkning. Kunden får heller inte ansöka om, beställa eller ingå avtal om 
Northmillprodukter för att finansiera eller på annat sätt stödja brottslig verksamhet.  

Om det hos Kunden uppkommer misstanke om att någon annan genom att utnyttja Kundens namn, 
personnummer eller andra identitetsuppgifter har ansökt om, beställt eller ingått avtal om Northmillprodukter, eller 
kan komma att vidta sådana åtgärder, ska Kunden omedelbart anmäla detta till Northmill. Kunden ska även 
omedelbart anmäla till Northmill om någon annan genom hot, tvång eller vilseledande har förmått Kunden att 
ansöka om, beställa eller ingå avtal om Northmillprodukter. 

4. Kontroll av identitet, verifiering av konto och inhämtande av kreditupplysningar 

Kunden samtycker till att Northmill vidtar åtgärder för att kontrollera Kundens identitet genom frågor till och 
inhämtande av information från Kunden och från offentliga källor, t ex Skatteverkets folkbokföring. 



Kunden samtycker till att Northmill verifierar att av Kunden uppgivet bankkonto innehas av Kunden genom 
uppgifter som Kunden själv inhämtar från banken eller som Northmill inhämtar eller låter inhämta från banken. 

Kunden samtycker till att Northmill inhämtar kreditupplysningar i enlighet med kreditupplysningslagen från 
kreditupplysningsföretag för att kontrollera att sökanden har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina 
åtaganden om låneavtal ingås och för att bedöma risken för kreditförluster. Kunden samtycker till att Northmill 
även inhämtar uppgifter från tredje man för dessa syften.  

Kunden samtycker till att Northmill inhämtar uppgifter från befintliga fordringsägare om skulder som en ansökan 
om produkten Northmills samlingslån avser. 

5. Reservation med anledning av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från Kunden m.m. 

I de fall erbjudanden från Northmill till Kunden om att ingå avtal om Northmillprodukter eller annan information 
som lämnas i samband med sådana erbjudanden baseras på uppgifter som Kunden lämnat till Northmill 
reserverar sig bolaget för att innehållet i dess erbjudanden och den information som bolaget lämnar är avhängigt 
av att de uppgifter som Kunden lämnat är korrekta, aktuella och fullständiga.  

I vissa fall baseras den information som Northmill lämnar i samband med erbjudanden till Kunden om att ingå 
avtal om Northmillprodukter på antaganden om Kundens nuvarande situation eller framtida beteende baserat på 
en bedömning av hur situationen typiskt sett ser ut för kunder i en liknande situation eller hur kunder i en liknande 
situation typiskt sett beter sig i framtiden. Som exempel kan nämnas att om Kunden i samband med ansökan om 
ett lån av typen Northmills samlingslån lämnar uppgifter om att Kunden för närvarande har en skuld uppgående 
till ett visst belopp och med en viss ränta, vissa avgifter och en viss månadskostnad baserar Northmill den 
information som bolaget lämnar till Kunden i samband med ett erbjudande om att lösa detta lån på antaganden 
om att Kundens skuld uppgår till angivet belopp och att den angivna räntesatsen, avgifterna och 
månadskostnaden förblir oförändrade under den befintliga kreditens återstående löptid, såvida inte Kunden i 
samband med sin ansökan meddelat något annat.  

Northmill reserverar sig för eventuella felskrivningar och felräkningar i den information som Northmill lämnar i 
samband med ett erbjudande om att ingå avtal om Northmillprodukter. Northmill är dock bundet av eventuella 
felskrivningar och felräkningar i ett avtal om en Northmillprodukt, såvida inte Kunden insett eller bort inse 
misstaget. 

6. Immateriella rättigheter 

Kunden förvärvar inga immateriella rättigheter till upphovsrättsligt skyddat material på northmill.com/se eller i 
Northmill App eller till där förekommande varumärken och andra kännetecken.  

7. Cookies 

Kunden samtycker till Northmills användning av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i den 
webbläsare som används vid besök på en webbsajt. Den används bland annat för att ge besökaren tillgång till 
olika funktioner på webbplatsen och för att föra statistik över antalet besökare från olika kanaler.  

Ytterligare information om hur Northmill använder cookies beskrivs under en flik benämnd “Om cookies” på 
northmill.com/se. 



8. Ändring av dessa användarvillkor  

Dessa användarvillkor gäller tills vidare. Eventuella ändrade användarvillkor görs tillgängliga på northmill.com/se. 

9. Tillämplig lag och tvistelösning  

Svensk rätt är tillämplig på dessa användarvillkor, dock ej svenska lagvalsregler. 

Svensk allmän domstol ska vara behörig att pröva tvist med anledning av dessa användarvillkor.  

_____________________ 


