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PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING
RÄNTA

Aktuell ränta på öppningsdagen.

SPARBELOPP

40 000 - 5 000 000 kronor, per kund och konto.

VILLKORSPERIOD

Se www.marginalen.se för valbara perioder.

UTTAG

Avgift för uttag är 2 % årlig ränta på uttaget belopp för
återstående villkorsperiod, dock minst 200 kronor. Om
saldot understiger 40 000 kronor anses kontot förtidsinlöst.

ÖPPNA KONTO

0 kronor.

ÅRSAVGIFT

0 kronor.

INTERNETBANK

0 kronor.

INSÄTTNINGSGARANTI

Alla våra konton omfattas av statliga insättningsgarantin
enligt beslut av Riksgälden och gäller insatt belopp upp
till 950 000 kronor per kund. Utöver detta belopp kan
ersättning utges för särskilt angivna händelser, t.ex.
försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden
betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag
då insättningsgarantin trätt in.

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

Produktvillkor
Fasträntekontot Företag
GÄLLER FRÅN 2019-11-15
4. RÄNTA

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

Räntesatsen på innestående medel på Fasträntekontot är
fast under den valda villkorsperioden. Uppgift om aktuell
räntesats meddelas i samband med att en villkorsperiod
påbörjas. Ränta på placerat belopp utgår från och med första
dagen i villkorsperioden till och med dagen före sista dagen i
villkorsperioden. Räntan på Fasträntekontot kapitaliseras vid
placeringsperiodens utgång eller dagen för förtidsuttag
enligt punkt 6.
På likvidkontot löper ingen ränta.
2. ALLMÄNT
Fasträntekonto är ett inlåningskonto med fast ränta under
en bestämd villkorsperiod. Vid var tid aktuella sparbelopp
och sparperioder framgår av Hemsidan. Till ett Fasträntekonto kan inga betaltjänster kopplas. Kontohavare kan totalt
ha högst 5 000 000 kr placerat på ett eller flera Fasträntekonton åt gången.

5. VILLKORSPERIODS UPPHÖRANDE

Till Fasträntekontot är ett likvidkonto kopplat där medel sätts
in för att sedan placeras på Fasträntekontot. När medel har
placerats erhåller Kontohavaren en skriftlig bekräftelse som
innehåller uppgift om placerat belopp, villkorsperiod och den
ränta till vilket beloppet har placerats.

vid villkorspeirodens slut och innestående medel inklusive ränta

Fasträntekonto och anslutet likvidkonto är inte avsedda för
löpande transaktioner och kan endast föras i svenska kronor.
Vidare kan inga tilläggstjänster knytas till dessa konton
såsom betaltjänster och liknande.
Kontohavare kan ha flera Fasträntekonton kopplade till
samma likvidkonto.
3. ÖPPNANDE OCH FÖRFOGANDE ÖVER FASTRÄNTEKONTOT
M.M.
Efter det att Banken har godkänt Kontohavarens ansökan
om Fasträntekonto öppnar Banken ett likvidkonto för det fall
Kontohavaren inte redan har ett befintligt likvidkonto.
Information om likvidkontot skickas till Kontohavaren som
efter erhållandet av denna information kan överföra medel till
likvidkontot. Fastränteplacering sker en Bankdag efter det att
insatta medel på likvidkontot är disponibla för uttag av Banken.

För villkorsperiod upp till och med ett år förnyas villkorsperioden automatiskt med föregående villkorsperiod om inte Kontohavare meddelar Banken något annat. Innestående medel
inklusive ränta med avdrag för skatt utgör då nytt sparbelopp.
För villkorsperiod överstigande ett år avslutas Fasträntekontot
med avdrag för skatt överförs till likvidkontot.
Banken meddelar Kontohavaren senast en månad innan villkorsperiodens upphör om att villkorsperioden förnyas automatiskt eller att medel kommer att överföras till likvidkontot.
6. FÖRTIDA UTTAG ELLER AVSLUT AV FASTRÄNTEKONTOT
Kontohavaren kan göra förtida uttag från Fasträntekontot eller
avsluta Fasträntekontot innan villkorsperiodens utgång. Förtida
uttag är ej tillåtet om uttaget medför att kontobehållningen
understiger det av Banken fastställda lägsta sparbeloppet vid
tidpunkten för villkorsperiodens början. Vid förtida uttag från
Fasträntekontot eller avslut av Fasträntekontot är Kontohavaren
skyldig att erlägga en avgift till Banken. Avgiften motsvarar en
årlig ränta på 2 % räknat på uttaget belopp från och med dagen
för uttagstilfället till och med den sista dagen för pågående
villkorsperiod, dock lägst 200 kr.
Fasträntekontot kan även avslutas innan villkorsperiodens utgång på Bankens begäran om Banken önskar ta
behållningen på Fasträntekontot i anspråk för betalning av
förfallen fordran som Banken har mot Kontohavaren.

Fastränteplacering sker utifrån varje enskild insättning på
likvidkontot.
Banken får belasta Fasträntekontot med avgifter och kostnader
som har samband med Fasträntekontot.
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