Prisliste - innskudd
Gjelder fra 11.11.2020

Personmarked:
Aktiv Privat fordelsprogram

0,10%

Lønnskonto

0,10%

Ungkonto 13-18 år

0,10%

Ungkonto 18-25 år

0,10%

Brukskonto - Budsjettkonto

0,10%

Sparekonto:

Rindal Sparebank
I Rindal Sparebank er vi
stolte av jobben vår – både
jobben vi gjør, og av
arbeidsplassen vår. Vi har
en uformell tone, og
terskelen skal være lav for å
ta kontakt med oss – her er
alle spørsmål like gode, og
vi får aldri for mange av
dem.

kr 0 - kr 1.000.000

0,25%

kr. 1.000.0000 og mer

0,50%

Høyere sats gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak +
fjorårets rente. Etter dette beregnes et gebyr på 2% pr.
uttak.
Sparekonto barn og unge:
kr 0 - kr 250.000

0,50%

250.000 og mer

0,75%

Gjelder fram til kunden fyller 18 år. Høyere sats gjelder
fra første krone. 12 gebyrfrie uttak + fjorårets rente.
Etter dette beregnes et gebyr på 2% pr. uttak.

Kort sagt: Vi tar ikke oss
selv så høytidelig. Men dine
ønsker og behov tar vi på
alvor!

En lokalbank i

eika.

Prisliste - Innskudd
Gjelder fra 11.11.2020

IPA, IBP, BSU 2.0 og PensjonsSpar:
IPA - Individuell Pensjonsavtale og IBP - Innskuddsbasert
Pensjon

0,25%

BSU - Boligsparing for Ungdom*

2,50%

BSU 2.0*, ** - beløp inntil 500.000

1,50%

BSU 2.0*, ** - beløp over 500.000

0,25%

PensjonsSpar***

0,75%

* Renten på BSU og BSU 2.0 er 0,25% fra fylte 34 år.
** Oppspart beløp benyttes som egenkapital ved kjøp av
din første bolig eller til årlig innskudd på BSU.
Rindal Sparebank
I Rindal Sparebank er vi
stolte av jobben vår – både
jobben vi gjør, og av
arbeidsplassen vår. Vi har
en uformell tone, og
terskelen skal være lav for å
ta kontakt med oss – her er
alle spørsmål like gode, og
vi får aldri for mange av
dem.

Kort sagt: Vi tar ikke oss
selv så høytidelig. Men dine
ønsker og behov tar vi på
alvor!

*** Maks engangsinnskudd ved åpning av konto,
250.000 kr. Ett uttak pr. år i spareperioden. Uttak utover
dette belastes med et uttaksgebyr på 2%.
Depositum:
Depositum for husleie

0,10%

Etableringspris pr. kontrakt:
Ungkontokunder

kr 250,00

Egne kunder

kr 250,00

Kunder uten annet kontoforhold i Rindal Sparebank

kr 500,00

Innskuddsrenten kapitaliseres etterskuddsvis årlig slik at
oppgitt rente tilsvarer effektiv rente. Overtrekk for alle
kontotyper belastes med 20,0% rente som kapitaliseres
månedlig. Purregebyr for 1. og 2. purring kr. 35,00.
Gebyr for 3. purring kr. 105,00.

Kontakt oss
Rindal Sparebank
Rindalsvegen 15
6657 Rindal
Tlf 71 66 40 00
Faks 71 66 40 40
post@rindalsbanken.no
www.rindalsbanken.no

En lokalbank i

eika.

