Särskilda villkor för Akelius Spar 2014-10-23
1. Ränta och löptid
Aktuell ränta och eventuell löptid återfinns i
Akelius prislista.
2. Räntekonto
Kontot saknar uppsägningstid och insatta
medel utbetalas inom tre bankdagar efter att
uttagsbegäran är Akelius tillhanda. Räntan är
rörlig. Samtliga kontohavare tilldelas denna
kontotyp.
3. Räntekonto 4-månader
Kontot har fyra månaders uppsägningstid
och insatta medel är tillgängliga för uttag fyra
kalendermånader efter att en uppsägning
gjorts. Uppsägning görs genom att lämna en
godkänd överföringsbegäran till Räntekontot.
Fyra månader senare överförs medlen till
Räntekontot varifrån kapitalet är tillgängligt
för uttag. Räntan är rörlig och kan ändras.
4. Räntekonto 12-månader
Kontot har tolv månaders uppsägningstid
och insatta medel är tillgängliga för uttag tolv
kalendermånader efter att en uppsägning
gjorts. Uppsägning görs genom att lämna en
godkänd överföringsbegäran till Räntekontot.
Tolv månader senare överförs medlen till
Räntekontot varifrån kapitalet är tillgängligt
för uttag. Räntan är rörlig och kan ändras.
5. Fasträntekonto
Fasträntekonto är ett konto med fast ränta
och löptid. Nya konton kan startas alla dagar
från Räntekontot. Minsta insättning är 10 000
kr. Investeringen är bunden under löptiden.
Ränta samt ursprunglig investering överförs
på förfallodagen till Räntekontot. Kontot kan
avslutas i sin helhet innan löptidens slut
(förtida kontoavslut). Aktuell ränta och löptid
återfinns i Akelius prislista.

6. Minimibelopp för konto med uppsägningstid
Minsta tillåtna behållning på konto med
uppsägningstid är 500 SEK efter årets
ränteallokering den 31 december. I de fall
kontots behållning understiger minsta tillåtna
behållning överförs behållningen i sin helhet
till kontohavarens Räntekonto. Överföringen
sker utan avgift.
7. Uttag
Kontohavaren tillåts två avgiftsfria uttag per
kalenderår från Räntekontot. Uttag därutöver
är avgiftsbelagda. Avgiften regleras i Akelius
Prislista.
8. Förtida uppsägning av konto
Om kontohavaren önskar omedelbar överföring av medel från ett konto med uppsägningstid till Räntekontot medges detta endast
mot särskild avgift. Avgiften regleras i Akelius
Prislista.
9. Förtida kontoavslut
Förtida kontoavslut av ett Fasträntekonto
innebär att upplupen ränta ej tillfaller konto
havaren. Vid förtida kontoavslut överförs
likviden till Räntekontot.
10. Överföring
Kontohavaren medges möjlighet att utan
uppsägningstid överföra insatta medel från
konto till ett annat konto med längre uppsägningstid. Det mottagande kontot skall
vara registrerat under samma kontohavare.

