FASTRENTEINNSKUDD
Bindingstid og garantert rente på dine penger.

MelhusBanken har til enhver tid tilbud om plassering
av penger til en fast avtalt rente for en gitt periode.
Du kan inngå avtale med oss om at en bestemt pengesum
skal stå bundet i en avtalt periode. Normalt vil vi ha tilbud
om plasseringer på mellom 1 og 2 år. Samtidig avtaler vi
en fast rente for denne perioden.
Det vil, i utgangspunktet ikke være anledning til å sette inn
eller ta utpenger på denne konto i avtaleperioden.
Skulle du likevel være nødt til å ta ut penger, vil du kunne gjøre dette
etter avtale med oss i banken mot at kontoen blir belastet med
uttaksomkostninger.
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.

OPPSUMMERING AV BETINGELSER FOR FASTRENTEINNSKUDD;
•
•
•
•
•

Du binder pengene fram til 14.05.2020
Rente 1,90%
Minimum innskudd kr 100.000 / Maksimum innskudd kr 5.000.000
Innskudd / uttak tillates i utgangspunktet ikke
Ved evt. uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 1% av
uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet til bindingstidens
sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og
blir trukket fra konto ved utbetaling.
• Renter tilføres kontoen samlet ved utløpet av perioden

Ved utløpet av avtaleperioden gjøres kontoen om til
høyrentekonto dersom ikke noe annet blir avtalt.

Kontakt en av våre rådgivere for nærmere informasjon.
Tlf. 72 87 80 00 - www.melhusbanken.no - post@melhusbanken.no

