
   

Del D (n) av kontoavtalen: 

 

Avtalevilkår for fastrenteinnskudd 
<Avtaleteksten krever følgende utfyllingsrubrikker: 

• minimumsinnskudd, se punkt 2 

• rentesats og tidspunkt for godskrift av renter, se punkt 3 

• angivelse av konto for godskrift av renter og belastning av kostnader, se punkt 3 

• bindingstiden, se punkt 4 

• bankens administrasjonsgebyr ved uttak, se punkt 6 

• beregningsmåte for eventuelt rentetap, se punkt 6 

 
1. Kort beskrivelse av fastrenteinnskudd 

Fastrenteinnskudd (konto med bindingstid) 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 ovenfor.  

 

 

4. Bindingstid 

Bindingstiden for innskuddet er angitt ovenfor. Frem til bindingstiden begynner å løpe kan det gjøres innskudd 

på kontoen. I bindingstiden er kontoen sperret for innskudd og uttak. Fastrenteavtalen kan ikke sies opp, med 

mindre kontohaver er forbruker. Er kontohaver forbruker kan fastrenteavtalen sies opp med tre måneders frist,, 

med mindre kortere frist er skriftlig avtalt.  

 

 
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. Ved aksept av tilbudet vil innskuddet være bundet for en ny periode på de tilbudte vilkår. 

 

6. Uttak før bindingstiden utløper 

Krever kontohaver utbetaling av hele eller deler av innskuddsbeløpet før bindingstidens utløp, vil banken 

beregne et administrasjonsgebyr som angitt ovenfor.  

 

Dersom rentesatsen på fastrenteinnskuddet på uttakstidspunktet er lavere enn ordinær sparekonto i banken, kan 

banken i stedet for administrasjonsgebyret kreve erstattet sitt rentetap som følge av det for tidlige uttaket. 

Rentetapet beregnes på den måten som er angitt ovenfor.  

 

Dersom rentesatsen på fastrenteinnskuddet på uttakstidspunktet er høyere enn ordinær sparekonto i banken, har 

kontohaver ikke rett til godskriving av gevinst som banken oppnår som følge av at banken sier opp avtalen i 

bindingsperioden.  

 

Dersom kunden ikke er forbruker, og kundens samlede innskudd overstiger en million euro eller tilsvarende i 

norske kroner eller andre valutaer, stilles det i tillegg krav om over 30 dagers varslingsfrist før 

fastrenteinnskuddet kan tas ut. 



   

 

 

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. 


