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Avtalevilkår for fastrenteinnskudd
Del D av kontoavtalen 

1. Kort beskrivelse av fastrenteinnskudd
Fastrentekonto er en konto der det avtales at innskuddsbeløpet bindes for en bestemt tidsperiode
(bindingstiden) til en avtalt rente. Kontovilkårene for Fastrentekonto suppleres av bankens
«Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester». Ved eventuell motstrid går de særskilte
vilkårene her foran de generelle.

2. Avtaleinngåelse
Bindingstperioden for innskuddet er 12 måneder. Minste innskuddsbeløp for å inngå avtale om
fastrenteinnskudd er 15.000 kroner. Største innskudd for en avtale er 5 millioner kroner. I
bindingsperioden er kontoen sperret for innskudd.

3. Renter
Innskuddet forrentes etter den sats som gjelder ved inngåelsen av avtalen og som fremkommer på
skjema for bestilling eller fornyelse. Rentesatsen er fast i hele bindingsperioden og opptjente renter
tilføres kontoen ved utløp av hvert kalenderår og ved utløpsdato for avtalen. Dersom avtalen
fornyes vil rentesatsen for ny periode være gjeldende rentesats for tilsvarende fastrenteinnskudd på
fornyelsestidspunktet.

4. Kostnader ved bruk av kontoen mv
Uttak av hele eller deler av innskuddet i løpet av bindingsperioden medfører et administrasjonsgebyr
på 1,00 % av uttaksbeløpet, minimum kr 250. Gebyret belastes kontoen samtidig med uttaket og vil
gå til fradrag av kapitalen, også om dette går ut over tidligere års avregnede renter. For alle uttak/
belastninger gjelder for øvrig vanlige priser på betalingstjenester.

5. Bindingstid og informasjon om avtaleutløp
Avtaleperioden følger bindingsperioden. Bindingstiden starter å løper første dag etter at
salgsperioden er slutt. En salgsperiode varer fra første til siste dag i en måned.

Banken vil før utløpsdato varsle kontoeier om opphør av avtalen. Dersom banken tilbyr forlengelse 
av fastrentesparingen for en ny tilsvarende bindingsperiode, vil kontoeier få tilbud om dette. 

Avtalen forlenges for en ny tilsvarende bindingsperiode med mindre kontoeier varsler banken om 
det motsatte innen den angitte fristen i tilbudet. Dersom kontohaver ikke ønsker en forlengelse eller 
banken ikke tilbyr dette vil kontoen bli gjort om til en ordinær sparekonto.
Dersom kontohaver ikke ønsker en forlengelse eller banken ikke tilbyr dette vil kontoen bli gjort om 
til en ordinær sparekonto.

6. Årsoppgave og kontoutskrift
Sendes ved utløpet av kalenderåret og gir opplysninger om saldo, omkostninger samt beregnede
renter for hver skattemessige inntektsår.
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