FASTRENTEINNSKUDD 2 ÅR
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 01.10.2020
Rente 2,00%
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 årlig pr. 31.12

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

Vilkår fastrenteinnskudd
i MelhusBanken
1. Kort beskrivelse av fastrenteinnskudd
Fastrenteinnskudd er innskudd på en sparekonto der det avtales at innskuddsbeløpet bindes for
en bestemt tidsperiode (bindingstiden) til en forhåndsavtalt rente.

2. Avtaleinngåelse
Banken kan fastsette minste innskuddsbeløp for å inngå avtale om fastrenteinnskudd.
Avtalevilkårene for fastrenteinnskudd suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går Avtalevilkår for fastrenteinnskudd foran Generelle
vilkår for innskudd og betalingstjenester.

3. Kostnader ved bruk av kontoen mv.
Kostnadene ved å etablere og forvalte kontoen fremgår av bankens gjeldende prisliste,
kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Kostnadene vil bli belastet den konto
som er særskilt angitt for dette. Rentesats for innskuddet og tidspunkt for når kunden godskrives
renter er angitt i kontoavtalen.

4. Bindingstid
Bindingstiden for innskuddet er angitt i kontoavtalen. Frem til bindingstiden begynner å løpe kan
det gjøres innskudd på kontoen. I bindingstiden er kontoen sperret for innskudd og uttak, og kan
heller ikke sies opp, jf finansavtaleloven § 20 annet ledd.

5. Etter bindingstiden
Etter bindingstidens utløp forrentes innskuddet som ordinær brukskonto i banken, så fremt ikke
banken og kunden har avtalt annen disponering av midlene. Vilkårene for denne type konto
fremgår av bankens prisliste. Før bindingstiden utløper, vil banken normalt sende tilbud om et nytt
fastrenteinnskudd, så fremt banken fortsatt tilbyr dette. Beregningsmåte for evt. rentetap ved
aksept av tilbudet vil innskuddet være bundet for en ny periode på de tilbudte vilkår.

6. Uttak før bindingstiden utløper
Krever kunden utbetaling av hele eller deler av innskuddsbeløpet før bindingstidens utløp, vil
banken beregne et administrasjonsgebyr som angitt i kontoavtalen. Dersom rentesatsen på
fastrenteinnskuddet på uttakstidspunktet er lavere enn ordinær sparekonto i banken, kan banken i
tillegg til administrasjonsgebyret kreve erstattet sitt rentetap som følge av det for tidlige uttaket.
Rentetapet beregnes på den måten som er angitt ovenfor.

7. Spesielt om skattemessige forhold
Uavhengig av hvilke tidspunkter som er avtalt for når renter skal godskrives kunden, vil banken
oppgi beregnede renter for hvert skattemessige inntektsår til ligningsmyndighetene.

