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Villkoren för FörmånsKonto, BruksKontoPlus och PS-konto förnyas

Bästa kund 

I det här brevet får du veta mer om de  

kommande ändringarna i de särskilda villkoren  

för FörmånsKonto, BruksKontoPlus och  

PS-konto. 

De nya särskilda villkoren för kontona träder i  

kraft 1.2.2019 och ersätter de nuvarande särskilda  

villkoren för ditt konto. Du kan ta del av de  

ändrade villkoren i bilagan.

Vad betalar du för dina banktjänster?

Visste du att nästan en miljon Nordeakunder redan  

har avgiftsfria dagliga banktjänster? Försäkra dig  

om att du också får de förmånligaste priserna (0  

eller 4 euro/mån.) genom att börja använda  

mobilbanken. Du kan fortsätta att använda  

nätbanken utan begränsningar.

Läs mer på nordea.fi/mobilpaket.

Ändringar i de särskilda villkoren för FörmånsKonto

Inlåningsräntan på FörmånsKontot är i fortsättningen fast, 0,05 % och samma ränta betalas till alla  

kunder från och med 1.2.2019. Tidigare var räntan på kontot bunden till räntan Nordea Prime och  

beaktade den kundgruppsspecifika marginalen.

Ändringar i de särskilda villkoren för BruksKontoPlus

I fortsättningen betalas samma inlåningsränta till alla kunder. Räntan beror på saldot på kontot. Du kan  

läsa närmare om hur räntan fastställs i de bifogade villkoren. Tidigare fastställdes  

inlåningsränteprocenten enligt kundgrupperna som nu slopats.

Ändringarna träder i kraft automatiskt 1.2.2019  

Om du godkänner ändringarna i de särskilda villkoren för kontot behöver du inte göra någonting. Om du  

inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp kontoavtalet för FörmånsKontot eller  

BruksKontoPlus och avsluta kontot innan ändringarna träder i kraft. 

Ändringar i de särskilda villkoren för PS-konto

Inlåningsräntan på PS-kontot fastställs i fortsättningen utifrån saldot på kontot, men den  

saldonivåspecifika marginalen som dras av från referensräntan är samma för alla kunder.  

Inlåningsräntan på kontot är i fortsättningen Nordea Bruksränta - marginalen på 1,25 % för alla kunder  

då kontots saldo är över 6 000,01 euro till skillnad från den tidigare marginalen på 2,5 %. Tidigare  

fastställdes kontots saldonivåspecifika marginal enligt kundgrupperna som nu slopats.
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Du har rätt att säga upp PS-avtalet om du ingår  

ett annat sparavtal eller ett försäkringsavtal med  

samma syfte och de influtna sparmedlen förs  

över direkt till den tjänsteleverantör eller  

försäkringsgivare som är part i det nya avtalet.  

Du kan göra detta genom att ringa eller chatta  

med Nordea Kundtjänst identifierad direkt via  

mobilbanken.

Det här uppskattar våra kunder mest med  

Nordeas mobilbank:

• Om ditt kort förkommer kan du spärra det var  

och när som helst. 

• På väg på resa? Ställ in kortets geografiska  

användningsområde och bruksgränser. 

• Behöver du hjälp? Ring eller chatta  

identifierad.
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Väckte brevet frågor?

Vanliga frågor och svar hittar du enkelt på vår webbplats nordea.fi/sv/privat/stod.
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FörmånsKonto 

Särskilda villkor

Definition av kontot

FörmånsKontot är ett konto avsett för regelbundet sparande.

Inlåningsränta

Inlåningsräntan på kontot är fast och dess storlek är 0,05 %. 

Tilläggsränta

Utöver inlåningsräntan kan banken betala tilläggsränta på kontot som gäller för en viss tid eller tills vidare på det  

sätt som banken fastställer. När tilläggsränteperioden slutar ändras ränteprocenten på kontot följande kalenderdag  

automatiskt utan separat meddelande till inlåningsräntans nivå. Uppgifterna om värdet på den eventuella  

tilläggsränta som vid var tid tillämpas på insättningen finns tillgängliga på bankens webbplats (nordea.fi) och  

bankens kontor i Finland.

Beräkning av inlåningsränta och tilläggsränta

Banken betalar inlåningsränta från kontoinsättningens valuteringsdag till uttagsdag, exklusive uttagsdagen, eller  

från en tidpunkt som enligt gällande lagstiftning är tillåten. 

Banken betalar en eventuell tilläggsränta enligt gällande procent för tilläggsräntan för den tid som banken fastställt  

från kontoinsättningens valuteringsdag till uttagsdag, exklusive uttagsdagen, eller från en tidpunkt som enligt  

gällande lagstiftning är tillåten. 

Räntan beräknas kalendermånadsvis på saldot vid utgången av dagen enligt faktiska kalenderdagar med talet 

365/366 som divisor. 

Inlåningsräntan och den eventuella tilläggsräntan betalas på kontot årligen vid utgången av kalenderåret. Om årets  

sista bankdag inte är samma som kalenderårets sista dag och saldot vid utgången av dagen ändras till följd av ko n-  

totransaktioner eller räntebokningar under tiden mellan årets sista bankdag och kalenderårets sista dag, gör banken  

en ny ränteberäkning för ifrågavarande kalenderår och krediterar eller debiterar ränteskillnaden i samband med b e-  

talningen av den eventuella upplupna räntan för nästa kalenderår, såvida kunden och banken inte avtalar om annat.

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 all-  

männa 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  

konto- avtalet. Om de särskilda villkoren för kontoavtalet avviker från de allmänna kontovillkoren tillämpas de  

särskilda villko- ren för kontoavtalet. 

Jag har mottagit kontoavtalet inklusive de särskilda villkoren och de därmed anslutna allmänna villkoren för  

privatper- soners konton samt bankens allmänna villkor för betalningsförmedling som gäller då kontoavtalet  

undertecknas och förbinder mig att följa dem.
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Särskilda villkor 

BruksKontoPlus

Särskilda villkor

Definition av kontot

BruksKontoPlus är avsett för skötsel av dagliga bankärenden outan uttagsbegränsningar.

Inlåningsränta

Inlåningsräntan beräknas enligt saldonivåer. Räntan på den första saldonivån är fasta 0 procent. Inlåningsräntan på  

de följande saldonivåerna är rörlig och består av en referensränta och en marginal enligt saldonivå som dras av från  

referensräntan.  

Banken ger kontoinnehavaren eller annan person med rätt att disponera över kontot uppgifter om värdet på den  

inlåningsränta som vid var tid tillämpas på insättningen på kontoren i Finland och på bankens webbplats.

Referensränta

Inlåningsräntans referensränta är Nordea BruksRänta som noteras av banken. Inlåningsräntan justeras för att  

motsvara justeringen av Nordea BruksRänta den dag då justeringen av Nordea BruksRänta träder i kraft.  

Kontoinnehavaren får inget separat meddelande om ändringar av referensräntan. Den vid var tid gällande Nordea  

BruksRäntan finns tillgänglig på bankens kontor i Finland samt på bankens webbsidor.

Marginal

Marginalen på kontot beräknas enligt saldonivåer. Marginalen på kontot är 2,50 % då saldot på kontot är 2 000,01–6  

000,00 euro och 1,25 % då saldot på kontot är över 6 000,01 euro. 

Inlåningsräntans minsta och högsta ränteprocent

Banken kan fastställa en minsta och/eller högsta inlåningsränteprocent, under eller över vilken den inlåningsränta  

som banken vid var tid betalar på kontot inte kan sjunka eller stiga oberoende av ändringarna i referensräntan.

Ränta som betalas i stället för inlåningsränta

Banken kan i stället för inlåningsränta betala en högre ränta på kontot och denna ränta är i kraft antingen en av  

banken fastställd tid eller tills vidare, varvid banken har rätt att separat besluta när den upphör att gälla. När  

giltighetstiden för den högre räntan går ut återgår den inlåningsränta som betalas på kontot till nivån i enlighet med  

villkoren för kontoavtalet följande kalenderdag utan separat meddelande.

Beräkningssätt för inlåningsränta

Banken betalar inlåningsränta från kontoinsättningens valuteringsdag till uttagsdagen, exklusive uttagsdagen, eller  

från en tidpunkt som enligt gällande lagstiftning är tillåten. Inlåningsränta betalas fram till kontouttagets  

valuteringsdag, exklusive uttagsdagen. Uppgift om vid var tid gällande beräkningssätt för inlåningsräntan finns  

tillgänglig på bankens kontor i Finland samt på bankens webbplats.  

Inlåningsräntan beräknas per kalendermånad på månadens lägsta saldo enligt bokföringssaldot enligt verkliga  

kalenderdagar med hjälp av divisorn 365/366. Inlåningsräntan beräknas separat för saldot mellan saldogränserna  

för respektive saldonivå och enligt inlåningsräntan för ifrågavarande saldonivå. Om saldo på kontot helt saknas  

någon dag i månaden eller om kontot övertrasseras, betalas ingen inlåningsränta för den månaden. För månaden då  

kontot öppnas och avslutas betalas ingen inlåningsränta, såvida medlen inte funnits på kontot hela öppnings- och  

avslutningsmånaden. Det som sägs ovan om inlåningsräntans beräkningssätt gäller även för beräkningen av den  

ränta som eventuellt betalas i stället för inlåningsränta. 

Betalning av inlåningsränta

Inlåningsräntan och/eller eventuell ränta som betalas i stället för inlåningsräntan betalas på kontot årligen den  

månad som följer efter den månad då kontot öppnades.
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Särskilda villkor 

BruksKontoPlus

Kontots inlåningsränteprocent då detta kontoavtal undertecknas är

Saldo euro Nordea BruksRänta % Marginal % Inlåningsränta %

0,01 – 2 000,00 0,75 fast      0,00

2 000,01 – 6 000,00 0,75 -2,50 0,00

över 6 000,01 0,75 -1,25 0,00

Minsta och högsta inlåningsränteprocent för kontot är 0,00 % respektive 3,00 %.

Behandling av personuppgifter  

Banken behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig då den levererar produkter och tjänster som  

parterna har avtalat om. Dessutom behandlar banken personuppgifter i andra sammanhang, t.ex. då lagar och andra  

bestämmelser kräver det. Detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter i banken ges i Nordeas  

dataskyddsbeskrivning som finns tillgängligt på bankens webbplats. 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 personuppgifterna,  

rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet.

Tillämpliga villkor samt förbindelse

På detta kontoavtal tillämpas villkoren för detta kontoavtal, de särskilda villkor som avtalats i detta kontoavtal och  

allmänna kontovillkor för privatpersoner samt gällande allmänna villkor för betalningsförmedling. Om de allmänna  

villkoren för betalningsförmedling avviker från villkoren för avtalet, ska villkoren för avtalet tillämpas. Om de  

särskilda villkoren för kontoavtalet avviker från de allmänna kontovillkoren, ska de särskilda villkoren för  

kontoavtalet tillämpas. 

Jag har mottagit kontoavtalet inklusive särskilda villkor och de allmänna kontovillkor för privatpersoner som hänför  

sig till avtalet samt bankens allmänna villkor för betalningsförmedling som gäller vid tidpunkten för undertecknandet  

av kontoavtalet och förbinder mig att följa dem.
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PS-konto 

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Definition av kontot

PS-konto är ett konto avsett för att ta emot penningtransaktioner som fastställs i avtalet om långsiktigt sparande  

(Sparavtal).

Användning

PS-kontot får endast användas för att ta emot sparmedel från kunden, betala avgifter och ta emot betalningar för att  

placera sparmedlen samt för att återbetala sparmedel till kontoinnehavaren när uttagsgrunden har uppfyllts om inte  

annat beror på lagen om bundet långsiktigt sparande. Tjänsteleverantören får debitera PS-kontot med kostnaderna  

och avgifterna för Sparavtalet.

Begränsningar för användning av kontot

Tjänsteleverantören har rätt att använda PS-kontot. Kontoinnehavaren eller kontoöppnaren, om hen är annan än  

kontoinnehavaren, har rätt att använda kontot i enlighet med sparavtalet. 

Sparmedlen på PS-kontot kan inte överlåtas eller pantsättas. Sparmedlen får inte utmätas för eller kvittas mot  

tjänsteleverantörens skulder.

Inlåningsränta

Inlåningsräntan beräknas enligt saldonivåer. Räntan på den första saldonivån är fasta 0 procent. Inlåningsräntan på  

de följande saldonivåerna är rörlig och består av en referensränta och en marginal enligt saldonivå som dras av från  

referensräntan.  

Banken ger kontoinnehavaren eller annan person med rätt att använda kontot uppgifter om värdet på den  

inlåningsränta som vid var tid tillämpas på insättningen på kontoren i Finland och på bankens webbplats. 

Referensränta

Inlåningsräntans referensränta är Nordea BruksRänta som banken noterar. Inlåningsräntan justeras för att motsvara  

justeringen av Nordea BruksRänta den dag då justeringen av Nordea BruksRänta träder i kraft. Kontoinnehavaren  

får inget separat meddelande om ändringar av referensräntan. Den vid var tid gällande Nordea BruksRäntan finns  

tillgänglig på bankens kontor i Finland samt på bankens webbsidor.

Marginal

Marginalen på kontot beräknas enligt saldonivåer. Marginalen på kontot är 2,50 % då saldot på kontot är 2 000,01–6  

000,00 euro och 1,25 % då saldot på kontot är över 6 000,01 euro. 

Inlåningsräntans minsta och högsta ränteprocent

Banken kan fastställa en minsta och/eller högsta inlåningsränteprocent, under eller över vilken den inlåningsränta  

som banken vid var tid betalar på kontot inte kan sjunka eller stiga oberoende av ändringarna i referensräntan.

Ränta som betalas i stället för inlåningsränta

Banken kan i stället för inlåningsränta betala en högre ränta på kontot och denna ränta är i kraft antingen en av  

banken fastställd tid eller tills vidare, varvid banken har rätt att separat besluta när den upphör att gälla. När  

giltighetstiden för den högre räntan går ut återgår den inlåningsränta som betalas på kontot till nivån i enlighet med  

villkoren för kontoavtalet följande kalenderdag utan separat meddelande.

Beräkningssätt för inlåningsränta

Banken betalar inlåningsränta från kontoinsättningens valuteringsdag till uttagsdagen, exklusive uttagsdagen, eller  

från en tidpunkt som enligt gällande lagstiftning är tillåten. Inlåningsränta betalas fram till kontouttagets  

valuteringsdag, exklusive uttagsdagen. Uppgift om vid var tid gällande beräkningssätt för inlåningsräntan finns  

tillgänglig på bankens kontor i Finland samt på bankens webbplats.  

Inlåningsräntan beräknas per kalendermånad på månadens lägsta saldo enligt bokföringssaldot enligt verkliga  

kalenderdagar med hjälp av divisorn 365/366. Inlåningsräntan beräknas separat för saldot mellan saldogränserna  

för respektive saldonivå och enligt inlåningsräntan för ifrågavarande saldonivå. Om saldo på kontot helt saknas  

någon dag i månaden eller om kontot övertrasseras, betalas ingen inlåningsränta för den månaden. För månaden då  

kontot öppnas och avslutas betalas ingen inlåningsränta, såvida medlen inte funnits på kontot hela öppnings- och  

avslutningsmånaden. Det som sägs ovan om inlåningsräntans beräkningssätt gäller även för beräkningen av den  

ränta som eventuellt betalas i stället för inlåningsränta.

Betalning av inlåningsränta

Inlåningsräntan och/eller eventuell ränta som betalas i stället för inlåningsräntan betalas på kontot årligen den  

månad som följer efter den månad då kontot öppnades.
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PS-konto 

Särskilda villkor

Kontots inlåningsränteprocent då detta kontoavtal undertecknas är

Saldo euro Nordea BruksRänta % Marginal % Inlåningsränta %

0,01 – 2 000,00 0,75 fast      0,00

2 000,01 – 6 000,00 0,75 -2,50 0,00

över 6 000,01 0,75 -1,25 0,00

Minsta och högsta inlåningsränteprocent för kontot är 0,00 % respektive 3,00 %.

Behandling av personuppgifter

Banken behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig då den levererar produkter och tjänster som  

parterna har avtalat om. Dessutom behandlar banken personuppgifter i andra sammanhang, t.ex. då lagar och andra  

bestämmelser kräver det. Detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter i banken ges i Nordeas  

dataskyddsbeskrivning som finns tillgängligt på bankens webbplats. 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 personuppgifterna,  

rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet.

Villkor som tillämpas på Kontoavtalet och förbindelse

På det konto som öppnats genom/med detta kontoavtal (Kontoavtal) tillämpas villkoren för detta Kontoavtal samt  

villkoren för Sparavtalet. Villkoren för Sparavtalet utgör en del av detta Kontoavtal. På detta Kontoavtal tillämpas  

dessutom de gällande allmänna villkoren för betalningsförmedling. Allmänna villkor för bankens konton tillämpas  

inte på Kontoavtalet. Om villkoren för detta Kontoavtal avviker från villkoren för Sparavtalet tillämpas villkoren för  

Sparavtalet.  

Jag har mottagit detta Kontoavtal och samt bankens allmänna villkor för betalningsförmedling som gäller då  

kontoavtalet undertecknas och förbinder mig att följa dem.
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