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Villkoren för Fastränteplacering för Konsument/Icke-konsument utgörs av Bankens Generella villkor, Kontovillkor Pri-

vat/Kontovillkor Företag och villkoren nedan. 

 
1. Fastränteplacering 

Fastränteplacering är en tidsbestämd placering av kapital på ett 
konto i Banken till fast ränta under bindningstiden. 
 
2. Öppnande av konto och förfogande av konto 

Fastränteplacering är ett Icke-betalkonto. Till kontot kan inte kny-
tas några tilläggstjänster eller Betaltjänster. Det kan inte heller 
kopplas någon kredit till kontot. 
 
Kunden har inte rätt att överlåta kontot eller pantsätta innestå-
ende medel på kontot till annan än Banken. 
 
Inbetalning till kontot kan endast ske genom överföring från annat 
konto i Banken och endast i samband med öppnande av kontot.  
 
Behållningen på kontot binds under vald tid till fast ränta. 
 
Behållningen på kontot jämte upplupen ränta förfaller till utbetal-
ning och kontot avslutas automatiskt när datum för förfallodag 
för vald bindningstid infaller om inte rollover valts. 
 
Rollover 

Kontot har en valbar funktion för automatisk förlängning (roll-
over). Rollover innebär att hela eller delar av behållningen på kon-
tot inklusive eller exklusive upplupen ränta binds om med samma 
bindningstid som ursprungligen valts eller annan bindningstid. 
Det är också möjligt att sätta in ytterligare pengar på kontot. Om 
detta görs kommer upplupen ränta att utbetalas till förvalt konto i 
Banken. 
 
Om rollover har valts kommer Banken några veckor före förfallo-
dagen tillställa Kunden ett meddelande som informerar om 
kommande förfallodag och Kunden ges då möjlighet att välja an-
nat bindningsalternativ alternativt välja bort rollover och få peng-
arna utbetalda. Om Banken inte erhållit något besked om ändring 
från Kunden binds behållningen om enligt tidigare val, men till den 
ränta som Banken då erbjuder för bindningstiden. Tillhandahålls 
inte vald bindningstid och Kunden inte ändrat till annan bind-
ningstid avslutas kontot och utbetalning sker. 
 
Funktionen rollover kan väljas eller väljas bort minst en Bankdag 
före förfallodagen. 
 
Om funktionen rollover inte har valts kommer behållningen på 
kontot tillsammans med upplupen ränta på förfallodagen att ut-
betalas till ett förvalt konto i Banken. 
 
Om funktionen rollover exklusive upplupen ränta har valts kom-
mer på förfallodagen endast upplupen ränta att utbetalas till ett 
förvalt konto i Banken.  
 
Om funktionen rollover inklusive upplupen ränta har valts kom-
mer behållningen på kontot samt upplupen ränta att utbetalas till 
förvalt konto först efter att funktionen valts bort och vald bind-
ningstid nått sitt slut. 
 

3. Ränta 

Utöver vad som sägs i Kontovillkor Privat/Kontovillkor Företag 
gäller att:  
Räntesatsen är fast under bindningstiden. 
 
För Konsument gäller följande: 
Ränta utgår enligt vad Banken vid var tid i allmänhet tillämpar för 
varje bindningstid gällande konto av detta slag. Räntan kapitali-
seras och utbetalas alternativt läggs till behållningen för rollover 
inklusive upplupen ränta vid bindningstidens slut. Om Banken är 
skyldig att innehålla preliminärskatt sker avdrag innan utbetal-
ning alternativt rollover sker. 
 
För Icke-konsument gäller följande: 
Ränta krediteras eller debiteras enligt vad Banken vid var tid i 
allmänhet tillämpar för varje bindningstid gällande konto av detta 
slag. Räntan kapitaliseras och krediteras eller debiteras alterna-
tivt läggs till eller dras ifrån behållningen för rollover inklusive 
upplupen ränta vid bindningstidens slut. 
 
Aktuell räntesats på kontot framgår i Hembanken /Business On-
line/Hembanken Företag. 
 
4. Priser 

Se bilaga till Generella villkor ”Prislista Privat”/”Prislista Företag” 
 
5. Förtida uttag från konto eller avslut av konto 

Utöver vad som sägs i Kontovillkor Privat/Kontovillkor Företag 
gäller att:  
Kunden kan göra förtida uttag från kontot eller avsluta kontot 
innan bindningstiden löper ut. Vid förtida uttag från konto eller 
avslut av konto är Kunden skyldig att erlägga avgift för förtidslö-
sen till Banken enligt av Banken vid varje tid tillämpade grunder. 
Avgiften kan vara såväl fast som rörlig och innefatta ränteskill-
nadsersättning. 
 
Kontot kan även avslutas innan bindningstiden löper ut på Ban-
kens begäran om Banken önskar ta behållning på kontot i anspråk 
för betalning av förfallen fordran som Banken har mot Kunden.  
 
 
 


