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Avtalevilkår plasseringskonto binding 

Del D av kontoavtalen 

1. Kort beskrivelse av Plasseringskonto binding 

 Plasseringskonto binding er en sparekonto som er sperret for uttak, men med mulighet for å si opp hele eller deler av saldoen 

minimum 31 dager i forveien. Uttak som er varslet minimum 31 dager i forkant vil automatisk bli overført kundens brukskonto 

når oppsigelsen trer i kraft. Det er ingen begrensninger knyttet til antall innskudd. Det må påregnes inntil tre (3) løpedage r i 

tillegg til de 31 varslingsdagene. 

2. Avtaleinngåelse 

Banken kan fastsette minste innskuddsbeløp for å inngå avtale om Plasseringskonto  binding. Avtalevilkårene for Plasseringskonto 

binding suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går Avtalevilk år for 

Plasseringskonto binding foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.  

3. Kostnader ved bruk av kontoen mv. Rentesats for innskuddet og tidspunkt for når kunden godskrives renter fremgår av 

bankens gjeldende prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte. Det er ingen kostnader knyttet til etablering av kontoen. 

Uttak som er varslet minimum 31 dager i forveien er kostnadsfrie for kunden.  

4. Bindingstid 

Innskudd på konto er å betrakte som bundet kapital og må sies opp helt eller delvis med mini mum 31 dagers varsel. Konto er 

sperret for uttak i hele avtaleperioden. 

5. Etter bindingstiden  

Beløp som er varslet oppsagt minimum 31 dager i forveien vil bli overført kundens brukskonto i banken. Dette gjelder også 

dersom kontoen sies opp i sin helhet.  

6. Uttak uten oppsigelse  

Kunder definert som forbruker, med samlet innskudd under 1 million Euro eller tilsvarende i NOK eller andre valutaer, har 

anledning til å foreta uttak uten at dette er varslet minimum 31 dager i forveien, mot beregning av uttaksgeby r. Uttaksgebyrets 

størrelse fremgår av bankens gjeldende prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte.  

7. Spesielt om skattemessige forhold 

Uavhengig av hvilke tidspunkter som er avtalt for når renter skal godskrives kunden, vil banken oppgi beregnede r enter for hvert 

skattemessige inntektsår til ligningsmyndighetene.  


