
GENERELT
Det koster ingenting å søke om JulaClub Smart. Jula-
Club Smart gjelder bare for privatpersoner. JulaClub 
Smart-kortet er personlig og gjelder kun  
i det landet hvor det er utstedt. 
Innehavere av JulaClub Smart-kort kan benytte 
seg av alle fordeler, tilbud, kampanjer og arran-
gementer som gjelder for medlemmer i JulaClub. 
For å benytte tilbud og andre fordeler må JulaClub 
Smart-kortet fremvises ved kjøp. Se ytterligere 
betingelser nedenfor. 

Angrerett
Ifølge finansavtaleloven og angrettsloven gjelder det 
angrerett for blant annet lån og kreditt. Angrefristen 
gjelder i 14 dager fra datoen da avtalen er inngått. 
Man trenger ikke oppgi noen grunn for å benytte seg 
av angreretten. Jula skal informeres om at angreret-
ten er benyttet, muntlig per telefon eller skriftlig. 
Lån/kreditter med påløpte renter skal tilbakebetales 
snarest og senest innen 30 dager fra datoen da Jula 
mottok melding om bruk av angreretten.  Eventuelle 
kostnader som Jula har i forbindelse med at angre-
retten benyttes, kan belastes kredittakeren.

Klager
Ved klager skal Jula kontaktes per telefon eller 
skriftlig. Hvis kunden fremdeles er misfornøyd, kan 
han eller hun henvende seg til Forbrukerombudet. 
Forbrukerombudet gir råd om hvordan tvister bør 
løses. En anmeldelse til Forbrukerombudet skal 
være skriftlig og sendes til Forbrukerombudet,  
Postboks 4597, 0404 Oslo. Eventuell tvist mellom 
kunde og Jula løses i norske domstoler i henhold 
til norsk lov.  

PARTER, AVTALE, SØKNAD M.M
Disse generelle betingelser gjelder for avtale om 
konto og kreditt med Jula Norge AS (Jula). For å 
kunne søke om JulaClub Smart må kredittakeren 
være 18 år, ha vært oppført i folkeregisteret i Norge 
i minst to år, ha en skattepliktig inntekt samt inneha 
tilgang til egen e-postadresse.
Søknaden gjøres i varehus eller på www.jula.no. 
Etter godkjent søknad i varehus får kredittakeren 
JulaClub Smart-kortet med en gang, og etter 
godkjent søknad på www.jula.no blir kortet sendt 
hjem i løpet av 10-14 dager. Ved beskyttet identitet 
må søknaden sendes inn per post til Jula.
Konto åpnes og JulaClub Smart-kort utstedes til 
kredittakeren etter søknad. Etter søknad kan flere 
kortinnehavere kobles til kreditten. Kreditten benyt-
tes av kredittaker og innehaver av ekstrakortet hver 
for seg. Tilgodehavende og renter tilkommer kredit-
takeren. Kredittakeren og innehaver av ekstrakortet 
er solidarisk ansvarlige for samtlige transaksjoner 
som gjøres med ekstrakortinnehaverens kort, samt 
for kostnader og avgifter iht. gjeldende vilkår for 
nevnte transaksjoner. For øvrige transaksjoner er 
kredittakeren alene ansvarlig på samme måte som 
for kostnader og avgifter iht. gjeldene vilkår for slike 
transaksjoner. Videre er kredittaker ansvarlig for 
eventuell kreditt. 

KREDITTKJØP JULACLUB SMART
Månedsfaktura 
Kjøp som er gjort på kreditt med JulaClub Smart 
i løpet av en måned, faktureres neste måned. 
Betalingsfrist den siste i måneden etter innkjøp. 
Forfallsdagen fremgår av fakturaen. Kredittakeren 
kan betale hele beløpet på fakturaen eller dele opp 
betalingen, se betingelsene for Julakonto nedenfor. 

Julakonto
Skyldig beløp betales over et valgfritt antall må-
neder. Betalingen skal være Jula i hende senest på 
forfallsdatoen som er angitt på fakturaen. Nye kjøp 
på kreditt legges til kredittakerens skyldige beløp 
på Julakontoen. På innbetalingskortet er det angitt 
et minstebeløp som skal betales av kredittaker, 
minimum 3 prosent av skyldig beløp. Minimumsbe-
løpet er kr 100 dersom ikke skyldig beløp er lavere 
enn kr 100. Kredittakeren kan alltid velge å betale 
et høyere beløp eller, hvis kredittakeren ønsker 
det, løse inn resten av det skyldige beløpet uten 
ekstra kostnad. 
Maksimumsbeløp for kreditten er kr 50 000.

KREDITTVURDERING
Etter søknad om kreditt foretar Jula en kredittvurde-
ring av kredittakeren før det kan inngås kredittav-
tale. Kredittvurderingen skal vise om kredittakeren 
har økonomiske forutsetninger for å oppfylle sine 
forpliktelser i henhold til kredittavtalen.

RENTE OG GEBYRER
På månedsfakturaen påløper ingen gebyrer ut over 
gjeldende skyldig beløp. 

Ved betaling via Julakonto påløper rente og gebyr 
på kr 29. Renten påføres kontoen månedsvis (fra 
den første til den siste datoen i faktureringsmåne-
den) for det til enhver tid benyttede kredittbeløpet 
(gjenstående skyldig beløp inkl. påløpte renter 
og gebyr). Renten belastes månedsvis og utgjør 
minst kr 19.  

Den nominelle renten for JulaClub Smart er 17,04 
prosent. Effektiv rente er ved kreditt over 12 mån 
kr 5000 33,26%, kr 10000 25,71% og kr 20 000 
22,04%. 

ENDRINGER I BETINGELSER, RENTE OG GEBYR
Jula har rett til å endre disse generelle betingelser, 
rentesatsen for kreditten og gebyrene. Rentesatsen 
for kreditten kan kun økes i den grad det skyldes 
kredittpolitiske beslutninger, endrede lånekostnader 
for Jula eller andre endrede kostnader som Jula 
ikke kunne forutse da de innvilget kreditten. Jula 
har også rett til å endre rentesatsen i tilfeller hvor 
referanserenten blir endret.  Kredittgebyret kan økes 
i den grad dette skyldes økte kostnader. Jula under-
retter kredittakeren om endret rentesats, betingelser 
og gebyrer før endringen(e) trer i kraft. Hvis under-
retning skjer gjennom annonsering, skal melding 
om endringen(e) også gis når neste betalingsvarsel 
eller kontoutskrift sendes til kredittakeren.  

BETALING
Betalingsansvaret ligger hos kredittakeren. Hvis 
betaling ikke skjer i tide, belastes kontoen med et 
purregebyr på p.t.kr. 60. Etter ytterligere purring 
sperres samtlige kort som er koblet til kreditten 
for nye kjøp. Samtlige Jula Club Smart-kort som er 
koblet til kreditten skal makuleres ved oppsigelse 
av avtalen. Sperren oppheves ved neste fakturering 
dersom purregebyret er betalt. Dersom kravet går til 
inkasso, påløper lovbestemte inkassokostnader og 
forsinkelsesrente iflg forsinkelserentesloven.

OPPSIGELSE AV KREDITT FØR AVTALEPERIODEN ER UTLØPT
Jula har rett til å kreve tilbakebetaling av hele det 
utestående skyldige beløpet hvis en av følgende 
omstendigheter foreligger:

1. Kredittakeren er mer enn én måned forsinket med 
betaling av et beløp som overstiger 10 prosent av 
kredittfordringen,
2. kredittakeren er mer enn én måned forsinket 
med betaling av et beløp som overstiger 5 prosent 
av kredittfordringen og forsinkelsen gjelder to eller 
flere poster med forfall på forskjellige tidspunkter,
3. kredittakeren på annen måte er vesentlig 
forsinket med betaling, 
4. sikkerheten som er stilt for kreditten er vesentlig 
svekket, eller
5. det går klart frem at kredittakeren gjennom å 
avvikle, selge unna eiendom eller på annen måte 
unndrar seg å betale det skyldige beløpet.

Vill Jula ha innbetalt hele gjelden i henhold til 
noen av punktene 1-3, gjelder en oppsigelsestid 
på minst fire uker regnet fra datoen da Jula sender 
melding om oppsigelsen i brev til kredittakeren eller 
oppsigelsen på annen måte kommer kredittakeren i 
hende. Hvis Jula har krevd innbetalning av hele gjel-
den i henhold til punktene 1-3, plikter kredittakeren 
likevel ikke å betale hvis han eller hun før utgangen 
av oppsigelsestiden betaler kapitalbeløpet, renten 
og forsinkelsesrenten samt de gebyrer som har 
forfalt. Det samme gjelder hvis kredittakeren ved 
oppsigelse i henhold til punkt 4 og 5 umiddelbart 
etter oppsigelsen eller innen angitt oppsigelsestid 
stiller akseptabel sikkerhet for kreditten. 
Jula har rett til å fjerne hele kreditten i den utstrek-
ning den ikke er benyttet og det ellers er rimelig. 
Hvis det skjer, vil kredittakeren umiddelbart bli 
underrettet om endringen.

OPPSIGELSE AV AVTALE
Denne avtalen kan sies opp av begge parter. Oppsi-
gelse fra både kredittakeren og Julas side skal skje 
skriftlig. Kredittakeren har rett til å si opp avtalen 
med en oppsigelsestid på 1 måned. Samtlige Jula 
Club Smart-kort som er koblet til kreditten skal ma-
kuleres ved oppsigelse av avtalen. Ved oppsigelse 
av avtalen fra Julas side gjelder en oppsigelsestid 
på 2 måneder. Oppsigelse fra Julas side kan skje 
hvis kredittakeren har misbrukt JulaClub Smart og 
i vesentlig grad brutt sine forpliktelser i henhold 
til disse betingelser. Hvis kredittakeren ikke har 
benyttet seg av kreditten, har Jula rett til å si opp 
avtalen med umiddelbar virkning. Ved oppsigelsen 
utbetaler Jula eventuelt tilgodehavende og rente 
til kredittakeren.
JulaClub Smart-kortet skal makuleres ved oppsi-
gelse. Hvis oppsparte bonuspoeng overstiger nivået 

for utbetaling, skal disse betales før kontoen avslut-
tes, mens bonuspoengene makuleres hvis antallet 
er lavere enn 2500 på oppsigelsestidspunktet.  

Ved oppsigelse av avtalen avsluttes også eventuelle 
ekstrakort automatisk. 

KONTOUTSKRIFT, MELDINGER M.M. 
Hver måned får kredittakere med norsk adresse 
tilsendt kontoutskrift med alle transaksjoner som 
har skjedd på kontoen i foregående måned. Kon-
toutskrift til kredittakere med utenlandsk adresse 
sendes på forespørsel mot et gebyr. I januar sendes 
årsoppgjør til alle kredittakere.
Hvis melding er sendt til kredittakeren per brev til 
den adressen som er kjent for Jula, skal meldingen 
anses å ha kommet kredittakeren i hende senest 
den syvende virkedagen etter at den er sendt, hvis 
brevet er sendt til adressen som er angitt i avtalen 
eller som på annen måte er kjent for Jula.

EIENDOMSRETT
Eiendomsretten til solgte varer forbeholdes Jula 
inntil betalingen er gjennomført i sin helhet, i den 
grad loven innrømmer dette. Kredittakeren har 
dermed ikke rett til å videreselge eller overdra varer 
før disse er betalt i sin helhet. Hvis kredittakeren 
ikke oppfyller sin del av kredittavtalen, dvs. ikke 
overholder betingelserene, har Jula rett til å ta 
tilbake varen/varene. 

ANSVARSBEGRENSNING
Risikoen for varen går over til kjøperen/kredittake-
ren når varen er levert.  
Det innebærer at kredittakeren er pliktig til å betale 
varen selv om den er blitt ødelagt, har forsvunnet 
eller blitt forringet som følge av en hendelse som 
Jula ikke kan lastes for.

OVERDRAGELSE AV FORDRING
Jula har rett til å overdra eller pantsette fordringen.

BRUK
Det som står nedenfor angående kredittakere, 
skal også gjelde ekstrakortinnehavere. JulaClub 
Smart-kortet kan bare brukes til kjøp i Norge. 
Dersom kjøp skal betales ved at kontoen belastes, 
må kredittakeren legitimere seg. Kredittakeren står 
ansvarlig for innkjøp som er foretatt på kontoen 
samt at den innvilgede kreditten ikke overskrides, 
og forplikter seg til å betale rente og gebyrer for 
kreditten til Jula i henhold til kontobetingelsene, i 
tillegg til eventuelle forsinkelses-, overvåkings- og 
inkassokostnader og andre gebyrer.  
Kredittaker og ekstrakortinnehaver er solidarisk 
ansvarlig for forpliktelser overfor Jula Norge AS, for 
egen skyld og for de kjøp som ekstrakortinneha-
veren har gjort. Dersom kredittakeren er forsinket 
med betalingen, kan kontoen ikke benyttes til 
kredittkjøp. 

BONUSREGLER
Med JulaClub Smart samler kunden bonuspoeng 
på hvert registrerte kjøp i henhold til bonusreglene 
nedenfor. Dette gjelder uansett om JulaClub Smart 
benyttes som betalingsmiddel eller kun for å 
registrere kjøp. Oppsamling av bonuspoeng skjer i 
det landet hvor søknaden er innsendt.

Hver norske krone (NOK) av bonusberettigede 
kjøp gir ett (1) poeng i bonus. Under spesielle 
kampanjer og i særskilte tilfeller kan det gjelde 
andre poengregler. Dette blir da meddelt i den 
aktuelle kampanjeperioden sammen med hvilke 
betingelser som gjelder for samling av poeng i 
denne perioden. 

Kjøp som gir bonus
Alle kjøp må registreres med JulaClub Smart-kortet 
for å gi bonus. Ved full eller delbetaling av varer 
med bonussjekk gir beløpet på bonussjekken ikke 
bonus. Bonus beregnes altså på kjøpesummen etter 
at eventuell bonussjekk/rabattsjekk er trukket fra. 

Kunden må fremvise JulaClub Smart-kort før beta-
ling skjer. Kjøp av gavekort gir ikke bonus.  

Ved retur av varer krediteres kontoen ved kreditt-
kjøp, og eventuelle bonuspoeng som er beregnet på 
kjøpet av varen blir returnert. 

Etterregistrering av kjøp må skje innen 10 dager 
etter kjøpet, ved å kontakte ClubSupport på telefon 
67 90 01 33. Kvittering må da sendes inn/skannes 
for at kjøpet skal registreres. Etterregistrering kan 
ikke skje på andre måter.

Nivåer for bonussjekk
Bonuspoeng gjøres om til bonussjekk når poengni-
vået som er angitt nedenfor, er nådd, og utbetaling 
skjer løpende månedsvis. Avregning skjer måneden 

før utbetaling. Ved utsendelse av bonussjekk 
avregnes bonusberettigede poeng, og eventuelle 
restpoeng lagres til neste utbetaling.  Nullstilling av 
konto skjer 31. desember hvert år, og kan bare skje 
dersom kunden ikke har registrert kjøp/opptjente 
poeng i løpet av de siste 12 måneder. 

Oppnådd bonuspoeng  Beløp bonussjekk
0-2499 kr 0
2500  kr 50
5000 kr 100
7500 kr 150
10 000 kr 200 

Det laveste nivået for utbetaling av verdisjekk er 
2500 poeng. Utbetaling skjer i bonussjekker avrun-
det til nærmeste kr 50. Bonussjekkene utbetales 
ikke forskuddsvis.

Innløsing av verdisjekk/bonussjekk
Bonussjekk kan brukes som full betaling eller 
delbetaling ved kjøp i et av Julas varehus. Det gis 
ikke kontant tilbakebetaling. Bonussjekker kan ikke 
innløses mot kontanter og kan ikke benyttes til 
kjøp av reservedeler. Bonussjekk kan ikke kreditere 
eventuell skyldig saldo på JulaClub Smart.

Ved innløsing av bonussjekk må bonussjekken 
fremvises. Bonussjekken kan bare benyttes én gang, 
og gyldighetstiden er angitt på bonussjekken. 

Ekstrakort
Ekstrakort kan knyttes til JulaClub Smart. Ekstrako-
rtinnehaver har automatisk mulighet til å samle 
bonuspoeng og foreta kjøp på kreditt. 
Aldersgrense for ekstrakortet er 18 år.

Søknad om ekstrakort skjer gjennom www.jula.no, 
og kortet blir sendt hjem i løpet av 10-14 dager.

JulaClub Smart-kort må fremvises for å kunne 
registrere poeng. Kredittakeren eier de oppsparte 
bonuspoengene, poengene kan ikke deles mellom 
to parter. Bonussjekk utbetales til kredittakeren 
på utbetalingstidspunktet, men bonussjekken kan 
innløses av både ekstrakortinnehaver og kredittaker.

Konvertering til Jula Club 
Ved konvertering fra JulaClub Smart til JulaClub 
følger oppsamlede bonus-poeng med kunden til 
JulaClub. Se egne betingelser for JulaClub. 

Kontrollere bonussaldo
Aktuell bonussaldo angis på faktura og kontoutskrift 
samt på www.jula.no og på mine sider. 

ENDREDE FORHOLD  
Endringer i kredittakerens navn eller adresse skal 
meldes til Jula.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER  
OG KJØPSINFORMASJON
Jula er ansvarlig for behandlingen av personopp-
lysningene som du som kunde oppgir til oss. Dine 
personopplysninger behandles av Jula i den hensikt 
å administrere kjøpene samt i forbindelse med 
markedsføring. Ved kredittkjøp skal legitimasjon 
vises. På følgeseddelen til varen(e)angis navn, 
kundenummer og personnummer samt kundens 
underskrift. Dette for at Jula skal kunne spore hvem 
som har handlet på kontoen dersom det skulle 
oppstå feil. 

Opplysninger om registrerte kjøp lagres av Jula 
i maks. 36 måneder. Kunden kan når som helst 
melde fra til Jula om at han eller hun ikke ønsker 
å motta markedsføringsmateriale, ved å kontakte 
ClubSupport  
(tlf. 67 90 01 33) eller på www.jula.no og mine 
sider.

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSON- 
OPPLYSNINGER OG KJØPSINFORMASJON
Ved å akseptere vilkårene samtykker du i behand-
lingen av personopplysninger og opplysninger 
om registrerte kjøp som er beskrevet i foregående 
punkt. 

TAP AV JULACLUB SMART-KORT
Tap av JulaClub Smart-kort skal umiddelbart 
meldes til:
Jula Norge AS
Postboks 364
1471 Lørenskog
eller per telefon 67 90 01 33

JulaClub Smart-kortet sperres da umiddelbart og 
kan dermed ikke brukes til kredittkjøp. Det vil bli 
utstedt nytt kort. Kredittakeren er ansvarlig for 
all bruk av kortet inntil meldingen om tapet er 
registrert hos Jula Norge AS.

Betingelser JulaClub Smart
Gjelder fra 1. april 2012




