Kontoinformation
Fasträntekonto 2021-02-26

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.

Kontoinformation
Ränta under bindningstid
Krav på lägsta tillgodohavande

1,00 %
10 000 kr

Uttagsavgift
Högsta tillgodohavande per person och konto

0,70 %
1 000 000 kr

För kontot gäller Resurs Banks Särskilda villkor för Fasträntekonto 2021-02-26 (”Särskilda villkor”) jämte ansökningshandlingarför
Fasträntekonto 2021-02-26 (”Ansökningshandlingar”) samt för konsumenter Resurs Banks Allmänna villkor Privat. Vid tolkning av Resurs
Banks villkor gäller Särskilda villkor före Ansökningshandlingar och Ansökningshandlingar före Allmänna villkor.

Insättning
Sätt in pengar på följande sätt:
DIREKTÖVERFÖRING ANNAN BANK: Överföring till ditt konto hos Resurs Bank via annan bank eller
internetbank. Ange då ditt bankkontonummer som du får från Resurs Bank.
DIREKTÖVERFÖRING RESURS BANK: Överföring från befintligt konto hos Resurs Bank. Anges på
ansökningsblanketten.

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, a
 vgångsvederlag, 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
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Kontobestämmelser
Särskilda villkor Fasträntekonto 2021-02-26
För kontot gäller Resurs Banks (RB) nedan angivna Särskilda villkor för Fasträntekonto 2021-02-26 (”Särskilda villkor”) jämte
ansökningshandlingar för Fasträntekonto 2021-02-26 (”Ansökningshandlingar”) samt för konsumenter RB:s Allmänna villkor
Privat (”Allmänna villkor”). Vid tolkning av RB:s villkor gäller Särskilda villkor före Ansökningshandlingar och Ansöknings
handlingar före Allmänna villkor.

1 Definitioner

4 Förtida upphörande av Fastränteplacering

Bindningstid
Avser tiden från och med Insättningsdagen till Förfallodagen.

4.1

Kontohavare kan begära att Fastränteplacering av
Placerat belopp ska upphöra i förtid. Begäran måste
avse Placerat belopp i sin helhet. När Fastränteplacering
upphör i förtid är kontohavare, oavsett orsak, skyldig att
till RB erlägga avgift för förtidsinlösen. Sådan avgift debi
teras kontot den dag Fastränteplacering upphör i förtid,
se vidare nedan punkten 4.4. RB äger rätt att avsluta
kontot när F
 astränteplacering upphör i förtid.

Insättningsdag
Avser den dag från och med vilken Fastränteplacering sker.
Senaste insättningsdag är 2019-12-15.

4.2

Placerat belopp får helt eller delvis tas i anspråk av RB
för betalning av förfallen fordran som RB har mot konto
havare. Fastränteplacering upphör i sådant fall i förtid.

Placerat belopp		
Avser den del av behållningen eller hela behållningen på
kontotsom har bundits under Bindningstiden till fast ränta. För
Placerat belopp gäller vad som anges i Ansökningshandlingar
samt Särskilda villkor. För eventuella obundna medel på kontot
utgår ingen ränta. I övrigt gäller för obundna medel enbart
Allmänna villkor.

4.3

Fastränteplacering kan även i sin helhet upphöra i förtid
om del av eller hela placeringen blir föremål för exekutiva
åtgärder eller annan liknande tvångsåtgärd.

4.4

När Fastränteplacering upphör i förtid äger RB rätt att
kapitalisera upplupen ränta på kontot. RB tar därefter ut
en avgift om 0,70 procent, beräknat på Placerat belopp
jämte kapitaliserad ränta på kontot.

Fastränteplacering
Avser tidsbestämd placering av kapital till fast ränta hos RB.
Förfallodag
2021-02-26. Avser den dag Fastränteplaceringen upphör.

2 Insättning m.m.
2.1 		 På Insättningsdagen binds Placerat belopp på kontot.
Tillåtet saldo på kontot är maximalt en miljon (1 000 000)
SEK. Placerat belopp är inte disponibelt för kontohavaren
annat än i enlighet med vad som anges i Ansökningshandlingar samt Särskilda villkor.
2.2

Del av Placerat belopp får inte disponeras före Förfallo
dagen. Om kontohavare disponerar del av Placerat
belopp före Förfallodagen upphör Fastränteplacering i
förtid, se vidare punkt 4.

2.3

Placerat belopp jämte ränta är åter disponibelt för konto
havaren på Förfallodagen. När Fastränteplacering upphör
äger RB rätt att tillämpa villkor för Repokonto Privat
respektive Repokonto Företag på kontot. När Fastränteplacering upphört kan kontohavare begära att RB för över
innestående medel på kontot till av kontohavare föranmält inlåningskonto hos RB eller annan bank varvid det
kontots villkor blir tillämpliga för tidigare Placerat belopp.

5 Information om statlig insättningsgaranti

3 Ränta
3.1

Räntan på Placerat belopp är under Bindningstid fast och
utgår med 1,00 procent. Ränta på Placerat belopp utgår
från och med dagen efter Insättningsdagen till och med
dagen före Förfallodagen.

3.2

Räntan beräknas efter faktiskt antal dagar och baserat på
ett år med 365 dagar (365/365). Ränta gottgörs kontot årligen för ett och samma kalenderår och överförs till kontot
den sista december detta år samt slutränta vid placeringens Förfallodag. Skatt ska erläggas årligen. RB är i vissa
fall skyldig att innehålla skatt på räntan.
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5.1

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 privat
bostad, 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

