Kontoinformation Sparkonto
Privat

Välkommen till Resurs Bank
Vi erbjuder våra kunder en av marknadens bästa sparräntor. Genom att spara hos oss får du ett
enkelt och förmånligt sparande utan avgifter. Du månadssparar enkelt via Autogiro. Du får då
automatiskt ett kontinuerligt sparande som ökar din handlingskraft.

Kontoinformation
Sparkonto
Ränta (2016-02-19)

Rörlig, f.n. 0,60 %

Krav på lägsta tillgodhavande
Antal fria uttag/år
Högsta tillgodohavande per person och konto

0 kr
Obegränsat
10 MSEK

Insättning och uttag
Du kan sätta in pengar på ditt konto i Resurs Bank på följande sätt:
1.

Direktöverföring (konto till konto) till ditt konto hos Resurs Bank via annan bank eller Internetbank.
Ange då ditt bankkontonummer som du erhåller från Resurs Bank.

2.

Vid Bankgiro-insättning anger du OCR-nummer som erhålles från Resurs Bank. Insättning sker till:
Bankgiro 5957–9029.

3.

Anmäl autogiro och låt oss dra pengarna – enkelt och smidigt.

Du kan ta ut pengar på följande sätt:
1.

Via hemsidan: Till föranmält konto med BankID via ”Mina sidor” på www.resursbank.se. Maxuttag på
hemsidan är 150 000 SEK/dygn och 500 000 SEK/7 dygn.

2.

Via telefon: Till föranmält konto. Du når oss på 0771-10 11 12, vardagar 08.00–17.00. Ange ditt kontonummer och din personliga kod så hjälper vi dig med överföringen.

3.

Via blankett: Har du inte föranmält något konto för utbetalning ber vi dig skicka in en uttagsblankett
tillsammans med en giltig ID-handling för samtliga kontohavare.

Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom
sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin
ska träda in.
Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av
privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.
För ytterligare information kontakta Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefonnummer
+46 (0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se, www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin

Kontakt
Resurs Bank AB
Box 22209
250 24 Helsingborg

Kundservice: 0771-10 11 12
E-post: spara@resurs.se
Webbplats: resursbank.se

