Månadssparkonto

Ett bättre sparande på en bättre bank
Du som gillar att spara kommer älska vårt månadssparkonto. Du kommer igång med ett regelbundet sparande till
en bra ränta och du slipper hålla reda på krångliga bindningstider. Vi hjälper dig att öppna kontot och lägga upp en
månadsöverföring. Är du intresserad av att komma igång med ett regelbundet sparande genom Månadssparkontot?
SMS:a Månadssparkonto följt av ditt för-och efternamn till 711 20 så hör vi av oss.

Bra ränta
Du får en riktigt bra ränta, 1,00 %.
Räntan är rörlig.
Sund och hållbar ekonomi
Med ett regelbundet sparande bygger du en buffert
som ger dig en extra trygghet i vardagen.
Ingen bindningstid
Vårt Månadssparkonto ger dig friheten att spara utan
att du behöver hålla reda på krångliga bindningstider.
Insättningsgaranti
Som en extra trygghet omfattas kontot av den
statliga insättningsgarantin*.
Full koll på ditt sparande
Med hjälp av Internetbanken och Mobilbanken kan du
alltid följa utvecklingen på ditt sparande.

Så här fungerar ditt Månadssparkontot
Vi erbjuder dig som privatperson att öppna ett månadssparkonto i Tjustbygdens Sparbank, genom att komma in på något av
våra kontor. När du öppnar kontot lägger vi samtidigt upp ditt månadsparande på upp till 2.000 kr per månad. Givetvis kan
du spara ett större belopp per månad, men då hjälper vi dig att komplettera med andra placeringsalternativ. Eftersom kontot
är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort och automatiska lånebetalningar till kontot.
Om du vill ta ut pengar från ditt månadssparkonto så går det bra när som helst, kontot har ingen bindningstid.
Du får göra ett kostnadsfritt uttag per kalenderår. Vill du göra extra uttag betalar du en uttagsavgift på 2 procent av det
belopp du tar ut, men du betalar aldrig mer i uttagsavgift än den ränta du tjänat in. Ditt insatta sparkapital är alltså skyddat
från uttagsavgiften. Räntan räknas från första kronan och beräknas dag till dag. Om du vill avsluta kontot så räknas det som
ett uttag. Uttagsavgiften betalas inte när du gör uttagen utan räknas av en gång om året då räntan betalas ut.
Ränta för närvarande 1,00 % från första kronan. Du får spara högst 2.000 kr/månad. Du får ha endast ett konto.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin*.
*Information om den statliga insättningsgarantin. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av
Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar
högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller
Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Särskilda villkor för Månadssparkontot
Kontohavaren har ingått avtal om Månadssparkonto med Banken. Utöver de allmänna villkor som vid var tid tillämpas för Månadssparkontot
överenskommer Banken och Kontohavaren om följande särskilda villkor för kontot.
1. Månadssparkontot har två räntenivåer som Kontohavaren har informerats om. Den högre räntenivån
tillämpas endast på ett belopp om 2 000 kr vid kontots öppnande. Därefter tillämpas den högre räntan på ett belopp som ökar med 2 000 kr för varje månad
som förflutit sedan kontoöppning upp till ett saldo om 100 000 kr (50 månader). Den högre räntenivån tillämpas aldrig för saldon överstigande 2 000 kr
gånger antalet månader som förflutit sedan kontoöppning eller maximalt 100 000 kr, innebärande att den del av saldot som överstiger detta belopp ska
belöpa med den lägre räntesats som vid var tid tillämpas för kontot.
2. Kontohavaren ger Banken rätt att vidta retroaktiv korrigering av ränta som gottskrivits Månadssparkontot för det fall att saldo- och räntevillkoren enligt
punkt 1 ej uppfyllts. Eventuell justering av kontrolluppgifter görs dock inte retroaktivt.
3. För det fall att det skulle föreligga motstridighet mellan dessa särskilda villkor och övriga avtalade villkor för Månadssparkontot ska dessa särskilda villkor äga företräde.

Jag godkänner ovanstående särskilda villkor för Månadssparkontot och bekräftar att jag tagit del av informationen.

(Ort och datum)

(Personnummer)

(Kontohavarens underskrift)

(Namn)

