CPA (Continuous Payment Authority (løbende betalingsbemyndigelse))
Fortolkning
Nedenstående betegnelser skal forstås på følgende måde:
”Konto” er den betalingskonto, du har angivet som værende den konto, banken er bemyndiget til at
foretage opkrævning på i henhold til CPA’en,
”Forfaldent beløb” er det beløb, der er forfaldent i henhold til låneaftalen på den pågældende dato,
inklusive – uden begrænsning – kapital, renter og gældende gebyrer såsom rykkergebyrer,
”Bank” er Novum Bank Limited, et kreditinstitut oprettet og autoriseret i henhold til maltesisk ret
under registreringsnummer C46997, omfattende alle dets medarbejdere, datterselskaber,
befuldmægtigede, repræsentanter og/eller betalingstjenesteudbydere, alt efter hvad der er relevant
i den specifikke tekst,
”CPA” er en tilbagevendende betaling baseret på din bemyndigelse af banken til løbende at opkræve
beløb på dit kort. Denne tilbagevendende periodiske betaling foretages i bankens favør for at afregne
beløb, der skyldes banken i forbindelse med den lånefacilitet, du er blevet ydet.
CPA’en er ikke en stående ordre, hvorfor:
a. den ikke er gebyrpligtig, men kan benyttes uden omkostninger,
b. den normalt anvendes via en autoriseret og professionel tredjepartsbetalingstjenesteudbyder, der handler for og på vegne af banken med henblik på at sikre en
problemfri proces,
c. datoen (perioden), hvor afdraget opkræves, kan ændres med forudgående varsel til dig, og
d. det beløb, der opkræves i den enkelte periode, kan ændres afhængigt af låneaftalen,
”Låneaftale” er den aftale, som er indgået mellem dig og banken, og som regulerer lånefaciliteten,
med de til enhver tid gældende ændringer eller tilføjelser,
”Lånefacilitet” er en eller flere lånefaciliteter, som du til enhver tid er blevet ydet af banken.
Vilkår
1. Efter at du har givet samtykke under CPA’en og givet banken relevante
betalingskontooplysninger, bemyndiger du udtrykkeligt banken til at opkræve det forfaldne
beløb på et løbende grundlag som afdrag i forbindelse med lånefaciliteten.
2. Banken kan i alt foretage syv forsøg på at opkræve det forfaldne beløb. Banken kan aldrig
opkræve et beløb, der er højere end det forfaldne beløb, når den opkræver beløb på din konto
under CPA’en. Banken forbeholder sig ret til at opkræve delbeløb, såfremt der ikke er
tilstrækkelig dækning på din konto. Dette betyder på ingen måde, at banken giver afkald på
sin ret til at opkræve hele det forfaldne beløb.
3. Du accepterer og indestår hermed for, at du vil give oplysning om den konto, som du er ejer
eller legitim kontohaver/bruger af. Banken forbeholder sig ret til at tage retslige skridt mod
dig, såfremt du overtræder denne bestemmelse.
4. Du vil blive oplyst om datoen for debiteringen af din konto samt om det opkrævede beløb i
form af en faktura, der sendes til dig mindst 1 dag inden debiteringen.
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5. Banken kan opsige denne CPA efter eget skøn efter forudgående skriftligt varsel. Du har til
enhver tid ret til at opsige CPA’en skriftligt, fortrinsvist ved at anvende den vedhæftede
formular (se bilag A – Opsigelse). Banken skal behandle din opsigelse inden for 3 bankdage.
6. Disse vilkår er underlagt maltesisk ret. Tvister afgøres ved de maltesiske domstole. Du vil dog
altid være omfattet af de ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler, der måtte gælde i dit
bopælsland.
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BILAG A: Opsigelse – skabelon

Novum Bank Limited
Level 4, Global Capital Building
Testaferrata Street
Ta’ Xbiex, XBX 1403 Malta
Attention: Payments and Cash Management
Dit navn
Kontonr.: [indsæt dit kontonummer]
CPA – Opsigelse

Jeg skriver vedrørende den CPA, der er oprettet på min konto i tilknytning til lånefaciliteten fra
Novum Bank Limited (”banken”).
I henhold til de gældende lånevilkår samt gældende lovgivning udøver jeg hermed min ret til at
anmode om opsigelse af CPA’en.
Det er aftalt, at:
- denne opsigelse, for at blive behandlet rettidigt, skal være modtaget af banken, otteogfyrre
(48) timer før den automatiske afdragsbetaling normalt foretages, og
- når opsigelsen træder i kraft, foretages der ikke yderligere automatiske afdragsbetalinger fra
den betalingskonto, der tidligere er blevet oplyst til banken.
Jeg vil sørge for, at skyldige afdrag til banken betales direkte af undertegnede, og at jeg ikke
misligholder min forpligtelse efter opsigelsen af CPA’en.
Tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Navn
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