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Definition av kontot 
FörmånsKontot är ett konto avsett för regelbundet sparande. 

 
Inlåningsränta 
Inlåningsräntan på kontot är fast och dess storlek är 0,00 %. 
 
Ränta som betalas i stället för inlåningsränta   
Banken kan i stället för inlåningsränta betala en högre ränta på kontot som är i kraft antingen en av banken fastställd 
tidsfrist eller tills vidare, varvid banken har rätt att separat besluta när den upphör att gälla. När giltighetstiden för den 
högre räntan går ut återgår räntesatsen på kontot automatiskt till inlåningsräntan i enlighet med villkoren för kontoavtalet 
följande kalenderdag utan separat meddelande Uppgifterna om värdet på den eventuella ränta som betalas i stället för 
inlåningsräntan finns tillgängliga på bankens webbplats (nordea.fi) och bankens kontor i Finland. 
 
Beräkning och betalning av inlåningsränta   
Banken betalar inlåningsränta från kontoinsättningens valuteringsdag till uttagsdagen, exklusive uttagsdagen, eller från en 
tidpunkt som enligt gällande lagstiftning är tillåten. 
 
Inlåningsräntan beräknas på saldot vid utgången av dagen enligt faktiska kalenderdagar med talet 365/366 som divisor. 
Inlåningsräntan betalas på kontot årligen i slutet av kalenderåret. Om årets sista bankdag inte är samma som 
kalenderårets sista dag och saldot vid utgången av dagen ändras till följd av kontotransaktioner 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 betalningen av den upplupna räntan för nästa 
kalenderår, såvida kunden och banken inte avtalar om annat. 
 
Det som sägs ovan om inlåningsräntans beräkningssätt och betalning gäller även för beräkningen och betalningen av den 
ränta som eventuellt betalas i stället för inlåningsräntan. 
 
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.  


