Fastgjald
Kreditorreglur
1. Hvat er Fastgjald?
Fastgjald er ein tænasta, ið kreditor fær atgongd til á www.rokningadepilin.fo.Kreditor brúkar Fastgjald til avgreiðslu av afturvendandi uppkrøvum gjøgnum GjaldSkipanina.
Kreditor skrásetur og viðlíkaheldur sínar gjaldsupplýsingar í Fastgjald, og upplýsingarnar verða eisini skrásettar í GjaldSkipanini hjá Elektron. Tá freistin fyri kreditors skráseting av gjaldsupplýsingum er farin, verða
uppkrøvini avgreidd sambært skrásetingunum í Fastgjald.

2. Kreditors avtala um Fastgjald
2.1 Avtalan við Elektron
Kreditor skal gera avtalu við Elektron um nýtsluna av Fastgjald. Avtalan umfatar sjálvvirkandi gjaldingar, inngjaldskort á pappíri og talgild inngjaldskort í Mínboks.
2.2 Ígildiskoma
Fastgjald avtalan kemur í gildi, tá kreditor hevur meldað seg til GjaldSkipanina við kontu, ið er góðkend av
peningastovninum, og tá Elektron endaliga hevur skrásett avtaluna.
2.3 Kreditors skyldur
Kreditor hevur skyldu at yvirhalda “Kreditorreglur í Fastgjald”, “Kreditorreglur í GjaldSkipanini”, og galdandi
vegleiðingar í GjaldSkipanini. Er ósamsvar millum nevndu reglur, eru “Kreditorreglur í GjaldSkipanini” galdandi frammum aðrar reglur og vegleiðingar.

3. Gjaldsupplýsingar
Kreditor skrásetur allar sínar gjaldsupplýsingar í Fastgjald. Tað er kreditors ábyrgd, at tryggjað, at skrásettar
gjaldsupplýsingar eru rættar og liðugt skrásettar, áðrenn síðstu freist fyri skráseting av gjaldsupplýsingum.
Kreditor kann rættað gjaldsupplýsingarnar inntil síðstu freist fyri skráseting. Mánaðarligu síðstu freistirnar fyri
skráseting verða sendar kreditori við telduposti, og hesar síggjast eisini á www.gjaldskipanin.fo.

4. Prísir og gjalding
Prísirnir fyri Fastgjald síggjast á tí til eina og hvørja tíð galdandi príslista, ið sæst á www.gjaldskipanin.fo.
Tænastur frá Elektron fella til gjaldingar netto kontant. Elektron skuldskrivar tað kontu, ið kreditor hevur upplýst á FG01-avtaluskjalinum. Elektron sendir samstundis útgreining av skuldskrivaðu upphæddini til kreditor.

5. Rættindi
Elektron hevur ognarrættin og øll onnur rættindi til Fastgjald skipanina við tilhoyrandi internetportalið, og vørumerkini “Fastgjald” og “GjaldSkipanin”.

6. Elektron’s ábyrgd fyri Fastgjald
Elektron hevur ábyrgd av beinleiðis tapi, ið kreditor verður fyri, um kreditor, vegna umstøður hjá Elektron, ikki
hevur atgongd til Fastgjald í tíðarskeiðinum fram til síðstu freist fyri kreditors skráseting av gjaldsupplýsingum, og manglandi atgongdin hevur tap við sær fyri kreditor.
Ábyrgdin hjá Elektron er avmarkað til tað upphædd, ið svarar til tað, ið kreditor hevur goldið til Elektron fyri
nýtsluna av Fastgjald seinastu 12 mánaðirnar áðrenn tapið er íkomið. Elektron hevur onga ábyrgd av óbeinleiðis tapið, herundir rentutapið.

7. Broyting av reglunum
Broytingar í reglunum, ið ikki eru til fyrimun fyri kreditor, verða gjørdar við 2 mánaða varningi. Aðrar broytingar verða gjørdar uttan varning.
Kreditor fær boð um møguligar broytingar við telduposti, og reglurnar finnast eisini á www.gjaldskipanin.fo.
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