Produktvillkor
Högräntekonto
Privatkund
GÄLLER FRÅN 2021-02-04

PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING
RÄNTA

Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta.

SPARBELOPP

Upp till 5 000 000 kronor per kund och per konto.

VILLKORSPERSIOD

12 månader.

UTTAG							

Gör du ett uttag innan villkorsperiodens slut medför det en
räntereducering.

ÖPPNA KONTO

0 kronor.

ÅRSAVGIFT

0 kronor.

INTERNETBANK

0 kronor.

INSÄTTNINGSGARANTI

Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin
enligt beslut av Riksgälden och gäller insatt belopp upp till
1 050 000 kronor per kund. Utöver detta belopp kan ersättning
utges för särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat
bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5
miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju
arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

AUTOMATISK OMBINDNING

Kontakta oss för mer information
Tel: 0771 - 717 710
E-post: kundservice@marginalen.se
www.marginalen.se

När villkorsperioden löpt ut påbörjas en ny villkorsperiod
automatiskt med 12 månader om du inte meddelar annat. Du 		
meddelas om ny villkorsperiod senast 1 månad innan utgången av
befintlig villkorsperiod.
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1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET
Dessa Produktvillkor gäller för Högräntekontot. Utöver dessa
Produktvillkor gäller för Högräntekontot de vid var tid gällande
allmänna villkor för Inlåningskonton Privatkund om inte annat
särskilt anges. Definierade begrepp i dessa Produktvillkor ska ha
samma betydelse såsom de är definierade i de allmänna villkoren för Inlåningskonton Privatund, vilka finns tillgängliga på
Hemsidan. Kontohavare kan även på begäran erhålla villkoren
från Banken.
2. ALLMÄNT
Högräntekontot är ett inlåningskonto där Kontohavare sparar i
särskilda villkorsperioder. Till ett Högräntekonto kan inga betaltjänster kopplas.
3. RÄNTA
Räntesatsen är rörlig. Ränta utgår på belopp upp till 5 000 000
kr. Beloppsbegränsningen gäller både per Högräntekonto och
per Kontohavare.

Marginalen Bank Bankaktiebolag

Org.nr: 516406-0807

4. VILLKORSPERIOD
En villkorsperiod löper om 12 månader åt gången. Villkorsperioden påbörjas vid första insättningen på Högräntekontot.
Om uttag görs under pågående villkorsperiod bryts villkorsperioden och en ny villkorsperiod påbörjas automatiskt. En
avbruten villkorsperiod medför att räntesatsen som löper på
Högräntekontot reduceras med en procentenhet från tiden
för villkorsperiodens början till tidpunkten för uttaget. Reduceringens storlek kan dock ej överstiga den ränta som tillgodoräknats under nämnda period.
Insättning på Högräntekontot under pågående villkorsperiod
påverkar inte pågående villkorsperiods löptid. Efter fullföljd
villkorsperiod påbörjas ny villkorsperiod automatiskt. Kontohavare meddelas via Internetbanken eller e-post om ny villkorsperiod senast en månad innan sådan påbörjas.
5. UTTAG
Begäran om uttag från Högräntekontot lämnas genom att
kontakta Bankens kundservice på 0771-717 710. Pengarna är
tillgängliga på angivet konto senast tre Bankdagar från uttagstillfället.

Box 26134

100 41 Stockholm

www.marginalen.se

