
BSU PLUSS 
MEGET GUNSTIG SPAREORDNING FOR UNGDOM MELLOM 18 OG 33 ÅR.
Denne spareordningen kommer i tillegg til ordinær BSU og gir deg muligheter for 
å spare dobbelt så mye til den samme gode renten. Skattefradraget kan vi 
dessverre ikke gi deg for denne ordningen. Det er opp til våre myndigheter å 
eventuelt endre grensene for BSU og skattefradrag. 

MelhusBanken

MelhusBanken er en av 
Norges eldste sparebanker 
etablert i 1840. Banken har 
hovedkontor i Melhus 
sentrum, og 
avdelingskontorer i 
Trondheim sentrum, 
Heimdal, Ler og Korsvegen. 
MelhusBanken er 
børsnotert. Gjennom 
Eikagruppens selskaper og 
andre leverandører tilbyr 
banken et høykvalitets 
fullserviceprodukt innen 
bank- og 
forsikringstjenester til 
bedrifter, landbruk og 
privatpersoner. Banken er 
medeier i Heimdal 
Eiendomsmegling AS, en 
ledende aktør i Midt-Norge.

MelhusBanken setter 
kunden i sentrum. Vår 
visjon er ”Vi Oppfyller 
Drømmer”. Dette gjør vi 
gjennom våre kjerneverdier 
Dyktig, Imøtekommende og 
Nær.

HVEM PASSER PRODUKTET FOR

Du som allerede sparer i BSU, har mulighet til å spare opp et større beløp 
enn dagens maksbeløp på kr 300.000. Ved å benytte deg av BSU PLUSS 
vil du totalt kunne spare kr 600.000. Viktig med egenkapital den dagen 
boligdrømmen skal realiseres!

FORDELENE MED BSU PLUSS

Produktet gir deg samme gode rente som BSU, p.t. 4,70%.
Du binder deg ikke opp til et fast årlig beløp (fleksibelt).
Gir deg en større egenkapital når du skal kjøpe bolig.

REGLER FOR BSU PLUSS

Har vanlig BSU-konto i MelhusBanken.

Du er mellom 18 og 33 år (høyrentevilkår fra fylte 34 år).

Du kan spare valgfritt beløp, men ikke mer enn kr 27.500 i året og maks 
kr 300.000. Dette kommer i tillegg til maks kr 300.000 på BSU.

Du kan bruke pengene til kjøp av bolig eller til å nedbetale lån på en 
bolig du har kjøpt. Hvis pengene ikke brukes til dette formålet vil det 
påløpe et uttaksgebyr på kr 1.000 og en oppsigelsestid på 31 dager. 
Kontoen vil i slike tilfeller bli avsluttet i sin helhet og et eventulet 
restbeløp konvertert til en ordinær høyrentekonto.

Du kan bare inngå avtale om BSU PLUSS tilknyttet BSU.

Du kan ikke føre over penger fra BSU PLUSS til BSU.

Du trenger ikke å innbetale den årlige kvoten i BSU for å spare i           
BSU PLUSS.

Reguleres til ordinære markedsvilkår etter fylte 34 år. 

En lokalbank i eika.


