Ansökan om medlemskap på SvenskFactorings (SF) onlineportal www.svenskfactoring.se för
Factoringföretag eller Factoringpartners
Factoringföretag är antingen finansbolag eller banker som erbjuder factoringlösningar.
Factoringpartners är alla företag som delar, kan och vill verka för factoringbranschens utveckling.

Factoringföretag/Factoringpartner:______________________________________________________
Kontaktperson:__________________________________Tel:_________________________________
Postadress:_________________________________________________________________________
Besöksadress:_______________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________ ________________________________________
E-mail: _________________________________www. ______________________________________
Org. Nr: ___________________________________________________________________________

SF medges ta kontakt med upplysningsföretag för nödvändiga upplysningar om
factoringföretag/factoringparters som ansökan avser. SFs kriterier för antagande av nya medlemmar
är följande:
1. Medlemskap för factoringföretagsmedlem förutsätter att företaget har lägst A-rating hos
Bisnode, eller minst riskklass ”3” hos UC. Om ratingen eller riskklassen är lägre än ”A” eller
”3” måste factoringföretaget granskas noggrannare.
2. Factoringföretagsmedlem måste ha varit aktivt i minst 2 år på svenska factoringmarknaden.
3. Factoringföretagsmedlem och factoringpartner ska inte på något sätt skada SvenskFactorings
intresse eller ge portalen www.svenskfactoring.se eller factoring i Sverige dålig publicitet.
Syftet med reglerna är att garantera att factoring skall kunna behålla och vidareutveckla sitt goda
anseende. SvenskFactoring skall och måste ställa höga krav på medlemmarna.
Medlemstjänster:
SF erbjuder följande tjänster till sina medlemmar:
◾Omfattande företagsprofil med en mängd information för intresserade personer och företag. SFs
databas har en sökfunktion vilken underlättar att hitta medlemsföretaget och endast medlemmarna
kan hittas med sökfunktionen. Endast medlemsföretag syns med logo på första sidan av
SvenskFactorings högtrafikerade onlineportal.
◾Medlemmar erbjuds möjligheten att presentera sig själva och sina tjänster omfattande i
SvenskFactorings nyhetskanal en gång per år och i första allmänna nyhetsbrevet efter att ha tecknat
medlemskap.
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◾Medlemsföretag erbjuds att publicera löpande relevanta nyheter på onlineportalen och i
nyhetsbrevet och kan därigenom marknadsföra sig och vidareutveckla hela marknaden.
◾Sigill: Som SvenskFactoring-medlem får man använda SvenskFactorings sigill på hemsida, i
kundtidning, nyhetsbrev etc.
◾Medlemmar får publicera jobbannonser på SvenskFactorings onlineportal kostnadsfritt.
Medlemsavgifter
4.500,00 SEK (exkl. moms) för år 2018/2019 med start första ________ och slut den sista ______
2019. Medlemsavgift fastslås årligen av SF och avläggs årligen. Medlem som inte erlägger ny
medlemsavgift avföres ur medlemsförteckningen.
Uppsägning
Medlem som själv önskar utträda från onlineportalen ska skriftligen anmäla detta till SF och anses
därmed omedelbart ha lämnat SF, ingen återbetalning av erlagd medlemsavgift sker. Avstängning
och uteslutning av medlem kan beslutas av SF, då skäl föreligger, exempelvis vid verksamhet eller
uppförande som motarbetar eller strider mot SFs syfte, eller då medlem skadar SFs intresse eller ger
SF eller portalen www.svenskfactoring.se dålig publicitet.
Personuppgifter
Uppgifter (inklusive personuppgifter) som lämnas av medlem i enlighet med medlemsavtalet ska
användas för administration av medlemskapet samt i förekommande fall, för bedömning av
medlemskriterierna. För personuppgifter gäller att de registrerade personerna, på de villkor som
anges i tillämplig lag om skydd av personuppgifter, har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och
att begära att de ändras, raderas eller spärras genom att kontakta personuppgiftsansvarig SF genom
e-postadress info@svenskfactoring.se.
Ort, datum
____________________________________
Firmatecknare (factoringföretag eller factoringpartner)
____________________________________
Namnförtydligande
____________________________________
Godkännandet av medlemsansökan och därmed om medlemskapet i SF sker genom signatur av
Toreme Management AB/SF:
Ort, datum
____________________________________
Toreme Management AB (Organisationsnummer 556897-1112) /SvenskFactoring
____________________________________
Namnförtydligande
____________________________________
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