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Villkor för Sparkonto Bonus 14/1 och PB/1 utgörs av Bankens Generella villkor, Kontovillkor Privat/Kontovillkor Före-

tag och villkoren nedan samt Bilaga om bonusavkastning 14/1 respektive PB/1. 

 
Sparkonto Bonus 

Sparkonto Bonus är avsett för tidsbestämd placering av kapital 
på ett konto med fast ränta och möjlighet till en bonusavkastning 
utöver den fasta räntan. Med uttrycket ”Sparkonto Bonusarran-
gemanget” nedan avses den tidsbestämda placeringen som Ban-
ken gör av de sammanlagda medel som allmänheten inbetalat till 
sina respektive Sparkonto Bonuskonton. 
 
 

 
 
Villkoren för Sparkonto Bonus indelas i villkor för insättningsperi-
oden och villkor för placeringsperioden. På den ordinarie återbe-
talningsdagen överförs hela behållningen på Sparkonto Bonus-
kontot automatiskt till något av Kundens konton i Banken, se vi-
dare nedan punkt 13. 
 
Villkor för insättningsperioden 

 
1. Öppnande av konto 

Sparkonto Bonus är ett icke-betalkonto. Det kan endast öppnas 
under den i avtalet angivna insättningsperioden. Till kontot kan 
inte knytas några tilläggstjänster eller Betaltjänster. Kontot kan 
inte heller användas som avkastningskonto för värdepappersde-
påer. 
 
2. Insättning/uttag 

Under insättningsperioden kan insättningar göras på kontot och 
medel kan tas ut från kontot. Tidsperioden mellan insättningspe-
riod och placeringsperiod är insatta medel inte tillgängliga för 
uttag. 
 
Det belopp som placeras enligt villkoren för placeringsperioden 
utgörs av de medel som finns på kontot dagen före placeringspe-
riodens första dag inklusive kontots upplupna ränta, efter avdrag 
för eventuell preliminärskatt, som kapitaliseras per den dagen. 
Lägsta belopp för genomförande av placeringen framgår av Kun-
dens kontoavtal. 
 
3. Ränta 

Banken betalar en fast årlig ränta i enlighet med kontoavtalet på 
insatt belopp under insättningsperioden och fram till, men exklu-
derande, placeringsperiodens första dag. Ränta räknas dagligen 
från och med dagen efter insättningens första dag på dagens 
slutsaldo och fram till, men exkluderande, placeringsperiodens 
första dag. Räntan, efter avdrag för eventuell preliminärskatt, 
betalas in på detta konto och kapitaliseras dagen före placerings-
periodens första dag. 
 
4. Pris 

Under insättningsperioden och fram till, men exkluderande, pla-
ceringsperiodens första dag debiteras inga avgifter för kontot. 
 
5. Annullering av Sparkonto Bonusarrangemanget 

Banken förbehåller sig rätten att annullera Sparkonto Bonusar-
rangemanget senast placeringsperiodens första dag (i) om det 
sammanlagda inbetalda beloppet på Sparkonto Bonusarrange-
manget inte uppgår till minst 10 miljoner kr, (ii) om Banken be-
dömer att nivån på den möjliga Bonusavkastningen - utifrån då 
rådande marknadsförutsättningar - inte kan fastställas till lägst 

en nivå motsvarande den för Sparkonto Bonusarrangemanget 
angivna lägsta nivån för möjlig bonusavkastning, eller (iii) om nå-
gon annan omständighet inträffar som Banken bedömer kan 
äventyra Sparkonto Bonusarrangemangets genomförande. 
 
Om Sparkonto Bonusarrangemanget annulleras fortlöper villko-
ren som gällde under insättningsperioden på insatt belopp till och 
med Bankdagen efter det att arrangemanget annullerats. Banken 
skickar skriftligen information till Kunden om annulleringen om-
gående efter att denna beslutats. Bankdagen efter annulleringen 
överförs behållningen på kontot, med avdrag för eventuell preli-
minärskatt, automatiskt till något av Kundens konton i Banken, 
varefter Sparkonto Bonus avslutas. 
 
6. Om behållningen på kontot understiger lägsta belopp för 

placering 

Om behållningen på kontot dagen före placeringsperiodens första 
dag inte uppgår till det lägsta belopp för placering som anges i 
Kundens kontoavtal överförs behållningen på kontot senast fyra 
Bankdagar efter insättningsperiodens sista dag, efter avdrag för 
eventuell preliminärskatt, automatiskt till något av Kundens kon-
ton i Banken, varefter Sparkonto Bonus avslutas. 
 
Villkor för placeringsperioden 

 
7. Startkurser och bonusavkastning 

Startkurs på respektive aktie samt procentsatsen på den even-
tuella bonusavkastningen kommer att publiceras på Bankens 
hemsida www.danskebank.se första Bankdagen efter placerings-
periodens första dag. 
 
8. Ränta 

Banken betalar en fast ränta i enlighet med kontoavtalet på pla-
cerat belopp under placeringsperioden. Räntan betalas in på det-
ta konto på placeringsperiodens sista dag. 
 
9. Bonusavkastning 

Bonusavkastning betalas ut i sin helhet eller inte alls. Om bonus-
avkastning kommer att betalas ut så sker det på placeringens 
ordinarie återbetalningsdag. Om återbetalningsdagen inte är en 
Bankdag utbetalas bonusavkastningen nästa Bankdag. Villkoren 
för bonusavkastningen framgår av Bilagan om bonusavkastning, 
vilken är en bilaga till dessa villkor och återfinns på Bankens 
hemsida www.danskebank.se. 
 
Det finns inga garantier för värdeutvecklingen för aktierna i aktie-
korgen, och således tar Kunden alltid risken att det inte betalas 
någon bonusavkastning på placerat belopp. Bonusavkastning 
betalas inte om slutkurs på någon av aktierna i aktiekorgen är 
lägre än dess startkurs. 
 
10. Pris 

Under placeringsperioden debiteras inga avgifter för kontot. 
 
11. Användning av kontot/Förtidsinlösen 

Inga ytterligare inbetalningar kan göras på kontot under placer-
ingsperioden. 
 
Kunden har möjlighet att, mot en kostnad som motsvarar maxi-
malt 2 procent av det placerade beloppet per det antal år/del av 

http://www.danskebank.se/
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år som är kvar till den ordinarie återbetalningsdagen, senast den 
24:e varje månad begära uttag av hela det placerade beloppet. 
(Exempel: om uttag sker när ett år och två dagar återstår uppgår 
kostnaden till 4 procent av placerat belopp, om uttag sker när  
9 månader återstår uppgår kostnaden till 2 procent av placerat 
belopp). Den exakta procentsatsen framgår av Kundens kontoav-
tal. Uttag av del av det placerade beloppet är inte tillåtet. Uttaget 
kommer, om sådan begäran framställts, att verkställas den 1:a i 
månaden efter den då begäran framställdes. Om den dagen inte 
är en Bankdag, kommer uttaget att verkställas första Bankdagen 
därefter. När uttaget verkställts avslutas Sparkonto Bonus. Om 
förtidsinlösen sker erhålles ingen ränta under placeringsperioden 
och ingen eventuell bonusavkastning. 
 
12. Kontoutdrag 

Om Kunden har tillgång till Hembanken/Business Online får Kun-
den via denna kanal information om transaktioner som skett på 
kontot under insättningsperioden samt om vilket belopp, inklusive 
den under insättningsperioden upplupna räntan, som slutligt pla-
cerats på kontot. Det är inte möjligt att erhålla skriftligt kontout-
drag utöver årlig engagemangsspecifikation. 
 
13. På den ordinarie återbetalningsdagen sker följande 

Det placerade beloppet och den under placeringsperioden förfall-
na räntan samt den eventuella bonusavkastningen betalas in på 
detta konto på återbetalningsdagen. På återbetalningsdagen 
överförs därefter behållningen på kontot, efter avdrag för eventu-
ell preliminärskatt, automatiskt till något av Kundens konton i 
banken, varefter Sparkonto Bonus avslutas. 
 
14. Pantsättning och överlåtelse 

Överlåtelse eller pantsättning av Sparkonto Bonus får inte ske. 
 
15. Begränsning av Bankens ansvar, Meddelanden, Insät t-

ningsgaranti, Bankens behandling av personuppgifter m m 

Se Generella villkor. 
 


