Allmänna villkor för likvidkonto med
tillhörande Specialinlåningskonto
GÄLLER FRÅN 2020-02-07
1. DEFINITIONER
Banken: Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ), 516406-0807, Box 26134, 100 41 Stockholm, telefon: 010-495-10 00.
Hemsidan: Bankens hemsida www.marginalen.se.
Konsument: Fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför
näringsverksamhet.
Kontohavare: Fysisk eller juridisk person för vilken Banken för Likvidkonto med tillhörande Specialinlåningskonto.
Likvidkonto: Konto i Banken som är kopplat till ett eller flera Specialinlåningskonton.
Specialinlåningskonto: Inlåningskonto i Banken med fast ränta under en bestämd placeringsperiod.
Villkor: Dessa allmänna villkor avseende Likvidkonto med tillhörande Specialinlåningskonto
2. OM BANKEN
Banken är ett bankaktiebolag och har tillstånd att driva bankrörelse vilket bl.a. innefattar
rätt att ta emot inlåning från allmänheten. Banken står under Finansinspektionens tillsyn.
3. INLEDANDE BESTÄMMELSER
Specialinlåningskonto är ett inlåningskonto med fast ränta under en bestämd placeringsperiod. Vid placeringstillfället väljer Kontohavare om placerade medel ska kunna tas ut i
förtid i enlighet med punkt 8 eller ej.
Till Specialinlåningskontot är ett Likvidkonto kopplat där medel sätts in för att sedan placeras på Specialinlåningskontot. När medel har placerats erhåller Kontohavaren en skriftlig
bekräftelse som innehåller uppgift om placerat belopp, placeringsperiod, om förtidsuttag är
möjligt och den ränta till vilket beloppet har placerats.
Likvidkontot med tillhörande Specialinlåningskonto är inte avsedda för löpande transaktioner och kan endast föras i svenska kronor. Vidare kan inga tilläggstjänster knytas till dessa
konton såsom Internetbank eller betaltjänster.
Kontohavare kan ha flera Specialinlåningskonton kopplade till samma Likvidkonto.
4. ÖPPNANDE OCH FÖRFOGANDE ÖVER KONTON M.M.
Likvidkonto med tillhörande Specialinlåningskonto öppnas efter överenskommelse mellan
Banken och Kontohavaren. Information om Likvidkontot tillställs Kontohavaren som efter
erhållandet av denna information kan överföra medel till Likvidkontot. Överföring till Likvidkontot sker genom att medel görs disponibla för Banken genom betalning via bank, bankgiro
eller plusgiro med angivande av Kontohavarens konto-nummer och insättarens namn. Specialinlåningsplacering sker utifrån varje enskild insättning på Likvidkontot.
Över Likvidkontot med tillhörande Specialinlåningskonto förfogar Kontohavaren och den
som genom fullmakt från Kontohavaren eller på annat sätt erhållit sådan rätt. Om Kontohavare är en juridisk person förfogar dennes ställföreträdare över Likvidkontot med tillhörande
Specialinlåningskonto. Ändringar i dispositionsrätten ska lämnas skrift-ligen av Kontohavaren. Kontohavaren svarar för att Banken har korrekta uppgifter om den/de som har dispositionsrätt till Likvidkontot med tillhörande Specialinlåningskonto.
5. RÄNTA
Ränta på innestående medel på Specialinlåningskontot är fast under den valda placeringsperioden. Uppgift om aktuell räntesats meddelas i samband med att en placering påbörjas.
Räntan beräknas på årets alla dagar med 360 dagar som divisor (verklig/360). Räntan på
Special-inlåningskontot kapitaliseras vid placeringsperiodens utgång eller dagen för förtidsuttag enligt punkt 8. Vid sista dagen i placeringsperioden överförs kapital och ränta automatiskt till Likvidkontot. På Likvidkontot löper ingen ränta.
6. SKATTEAVDRAG
Skatteavdrag eller avdrag enligt annat myndighetsdirektiv görs av Banken enligt vid var tid
gällande lagar och bestämmelser.
7. BOKFÖRING AV KONTON
Banken registrerar kontotransaktionerna i sin bokföring. Bankens bokföring betraktas som
tillförlitligt bevis om kontoställningen till dess Kontohavaren visar annat.
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8. FÖRTIDSUTTAG
Kontohavare som vid placeringstillfället valt möjlighet till förtidsuttag kan mot en avgift på 1
500 kr ta ut det placerade beloppet före placeringsperiodens utgång. Utöver nämnda avgift
äger Banken rätt till en ränteskillnadsersättning motsvarande den nuvärdesberäknade skillnaden mellan avtalad ränta för placeringsperioden för placerat belopp och vid var tid gällande jämförelseränta som gäller för motsvarande belopp för den återstående placeringsperioden. Ränteskillnadsersättningen beräknas av Banken.

Banken har rätt att säga upp Likvidkontot med tillhörande Specialinlåningskonto att upphöra
med omedelbar verkan om Kontohavaren bryter mot dessa Villkor. Banken äger vidare rätt
att avsluta Likvidkontot om tillgodohavandet understiger 0,5% av gällande prisbasbelopp
enligt lag (1962:381) om allmän försäkring och Kontohavare inte gjort uttag eller insättning
på Likvidkontot de tre senaste åren. Banken ska om möjligt under-rätta Kontohavaren i förväg om att Likvidkontot kommer att avslutas.
10. MEDDELANDEN M.M.
Kontohavare ska i samband med öppnandet av Likvidkontot med tillhörande Specialinlåningskonto meddela Banken om till vilken adress eventuella kontoutdrag och andra handlingar ska skickas. Kontohavare ska även ange e-postadress. Kontohavare ska omedelbart
underrätta Banken om ändring av namn, adress (såväl post- som e-post-adress) och telefonnummer. Om Kontohavaren underlåter att lämna sådan underrättelse sker det på Kontohavarens egen risk om kontoutdrag och andra handlingar inte når Kontohavaren.
Meddelande från Banken som avsänts med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses
ha nått Kontohavaren senast på femte bankdagen efter avsändandet, om brevets sänts till
den senaste av Kontohavaren uppgivna adressen.
Banken kommunicerar aldrig elektroniskt, t.ex. via e-post, avseende kundspecifik information av känslig karaktär, såsom kontonummer, PIN-kod etc.
11. REKLAMATION
Kontohavaren ska omgående för Banken påtala eventuella fel eller brister i utförandet av lämnat uppdrag eller tjänst. Motsvarande gäller om Kontohavaren anser att Banken inte utfört
beordrat uppdrag/tjänst. Reklamation ska lämnas så snart Kontohavaren upptäckt eller bort
upptäcka felet.
12. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, uppror eller upplopp, störningar i post, telefontelefax- eller telextrafiken eller i eldistributionen, vilka i väsentlig grad påverkar Bankens verksamhet. Banken svarar inte heller för skada som beror på strejk, blockad, bojkott, lockout eller
annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även
om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra
fall ska inte ersättas av Banken om Banken varit normalt aktsam.
Banken svarar inte för skada som uppkommer genom grov oaktsamhet från Konto-havarens
sida. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund
av omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har
upphört.
I händelse av uppskjuten betalning ska Banken om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta
efter högre räntesats än som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid var tid gällande
referensränta med tillägg av två procentenheter. Är Banken till följd av omständighet som
anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning har Banken för den tid under vilken
hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.
13. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Banken behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) samt inom ramen
för banksekretess. Personuppgifter som lämnas till Banken, bolag inom Bankens koncern och
samarbetspartners behandlas i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster
och administrera Kontohavares engagemang hos Banken och inom Bankens koncern. För att
kunna upprätthålla en god registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna från privata och offentliga register, t.ex. det statliga personregistret SPAR. Om Kontohavaren inte uttryckligen säger nej, kan även uppgifterna komma att användas för marknadsföring, marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter.
14. INSÄTTNINGSGARANTI
Likvidkontot med tillhörande Specialinlåningskonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Det innebär att om Banken försätts i konkurs garanteras varje Kontohavare ersättning upp till 100 000 euro för sin sammanlagda behållning i Banken. Riksgälden betalar ut ersättning till Kontohavarna inom tjugo dagar från den dag då
insättningsgarantin trätt in. För mer utförlig information, se www.ign.se.
15. ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG
Om Kontohavare är Konsument och kontoavtalet ingåtts genom ett distansavtal enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kontohavaren ångerrätt och kan således frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska lämnas till Banken inom angiven tid. Banken ska då snarast och senast inom 30
dagar från den dag då banken tog emot meddelandet betala tillbaka det belopp som satts
in på Specialinlåningskontot
Enskilda uppdrag, avtal, tjänster eller motsvarande som utförts under avtalstiden omfattas
inte av ångerrätten. Någon ångerrätt föreligger inte heller för enskilda avtal och tjänster eller
liknande som fullgjorts innan ångerrätten åberopas.

Jämförelseräntan enligt ovan utgörs av den räntesats som Banken en bankdag före dagen
för det förtida uttaget erbjuder för placering på Specialinlåningskonto för en tid som närmast
motsvarar återstående placeringsperiod. Om jämförelseränta saknas för återstående placeringsperiod kan interpolering ske av Banken, varvid sådan interpolerad ränta ska utgöra jämförelseränta.

16. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG, TVISTER
Bankens marknadsföring följer svensk lag. All information och kommunikation med anledning av Kontohavarens engagemang i Banken sker på svenska. Kontohavaren har alltid rätt
att under avtalsförhållandet, på begäran, få Villkoren samt tillhörande ansökan/produktvillkor i en handling eller någon annan läsbar varaktig form som är tillgänglig för Kontohavaren.

Begäran om förtidsuttag enligt denna punkt 8 ska vara Banken tillhanda senast en bankdag
före dagen för förtidsuttaget och avse det placerade beloppet i sin helhet. Kontohavare äger
inte rätt till ränta för den del av placeringsperioden som löper efter dagen för förtidsuttaget.

Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Bankens verksamhet. Banken är införd
i Finansinspektionens företagsregister. Kontohavaren kan vid klagomål gentemot Banken
vända sig till Bankens klagomålsavdelning på telefon 0771-717 710, alternativt (om Kontohavaren är Konsument) till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, telefon:
08-508 860 00. Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor
ska avgöras av svensk domstol. Banken har emellertid rätt att väcka talan i annat land om
Kontohavare har hemvist där eller har tillgångar i det landet.

9. AVSLUTANDE AV KONTO
Vid placeringsperiodens slut avslutas Specialinlåningskontot och innestående medel inklusive ränta överförs till Likvidkontot.

Box 47151 100 74 Stockholm Tel 0771-717 710

www.marginalen.se

