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Inlåningsränta
Ingen depositionsränta betalas på kontot.
Tilläggsvillkor
Kontoinnehavaren är medveten om kursrisken i anslutning till valutakontot. På kontotransaktionerna och de nödvändiga valutaaffärerna tillämpas de valutakurser som banken noterar. Banken har rätt att begränsa användningen av kontot under en
störning på valutamarknaden som inte beror på banken, om banken under denna tid inte noterar en kurs för kontovalutan i
fråga.
Insättningar av kontanter och kontantuttag kan inte göras i annan valuta än euro. Kontoinnehavaren ansvarar för
kostnaderna och kursrisken i anslutning till valutahandel som behövs i samband med uttaget eller insättningen.
Behandling av personuppgifter
Som personuppgiftsansvarig behandlar banken personuppgifter då den levererar produkter och tjänster som
parterna har avtalat om. Dessutom behandlar banken personuppgifter i andra sammanhang såsom då det är
nödvändigt för att följa lagar och andra bestämmelser. Detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter
i banken ges i Nordeas dataskyddsbeskrivning som finns tillgängligt på bankens nätsidor. Dessutom kan du få
dataskyddsbeskrivningen genom att kontakta banken. Dataskyddsbeskrivningen innehåller uppgifter om
rättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter. Till rättigheterna hör bland annat rätten att få tillgång
till personuppgifter, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet.
Tillämpliga villkor och förbindelse
På detta kontoavtal tillämpas villkoren för detta kontoavtal, de särskilda villkoren enligt detta kontoavtal och de allmänna
villkoren för privatpersoners konton samt de vid var tid gällande allmänna villkoren för betalningsförmedling. Om de allmänna
villkoren för betalningsförmedling avviker från villkoren för kontoavtalet tillämpas villkoren för kontoavtalet. Om de särskilda
villkoren för kontoavtalet avviker från de allmänna kontovillkoren tillämpas de särskilda villkoren för kontoavtalet.
Jag har mottagit kontoavtalet inklusive de särskilda villkoren och de därmed anslutna allmänna villkoren för
privatpersoners konton samt bankens allmänna villkor för betalningsförmedling som gäller då kontoavtalet undertecknas
och förbinder mig att följa dem.
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