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1. Inledning 
Med spartjänsten XtraSpar, nedan kallad tjänsten, för kunden över 
ett mindre bestämt belopp, nedan kallat sparavdrag, till ett annat 
konto. Sparavdraget belastas kundens transaktionskonto i Nordea 
Bank Abp, filial i Sverige, nedan kallad banken. Beloppet förs över 
till ett annat konto i banken varje gång kunden använder något av 
sina bankkort för kortköp. Sparavdraget belastar transaktionskontot 
per den dag då kortköpet görs. 

Tjänsten ansluts till kundens transaktionskonto och gäller för köp 
med samtliga bankkort, utan kredit och inklusive de extrakort som 
finns kopplade till transaktionskontot. 

Förutsättningarna för tjänsten är att kunden har Nordeadebit, 
bankkort MasterCard eller Nordea Electron vilket/vilka är kopplade 
till kundens transaktionskonto. 
 
2. Sparmodell 
I samband med ansökan om tjänsten väljer kunden sparmodell för 
sparavdraget. Tjänsten gäller till dess ändring begärs. 

Sparmodellen kan vara: 
a) ett fast belopp, d v s samma belopp dras för sparavdrag vid varje 
    kortköp eller 
b) ett avrundat belopp, köpesumman rundas upp och mellan- 
    skillnaden utgör sparavdraget. 
 
3. Användning av tjänsten 
Sparavdraget ska gå till eget eller annans konto i banken, antingen 
befintligt eller för detta ändamål nyöppnat konto. Sparavdraget förs 
över till angivet konto i banken per den dag då kortköpet görs. 

Sparavdrag görs endast för transaktioner avseende kortköp, ej för 
bankomatuttag/ATM, kontantuttag med kort eller utländska köp. 

Kunden väljer sparmodell, fast eller avrundat belopp. För avrundat 
belopp gäller att avrundningsbeloppet måste uppgå till minst 2 
kronor för att sparavdrag ska aktualiseras. 

Kunden kan i ansökan begränsa sparavdragets maximala storlek 
beloppsmässigt eller antalsmässigt per dag. 

För att sparavdraget ska kunna aktualiseras får saldot på transak- 
tionskontot vid varje tillfälle för korttransaktion ej understiga 100 
kr. Beloppet för nedre saldogräns kan fritt väljas eller ändras av 
kunden, det kan dock aldrig vara lägre än 100 kr. 

Om disponibelt saldo på transaktionskontot inte räcker till för de 
överenskomna sparavdragen i samband med kortköp kan något 
sparavdrag inte göras. 

Sparavdraget för varje kortköp får aldrig vara större än korttransak- 
tionens belopp. 
 
4. Ändringar/Avslut/Uppehåll 
Kunden kan när som helst avbryta tjänsten, göra tillfälligt uppehåll i 
sparandet, ändra sparmodell eller ändra storleken på sparavdra- get. 

Tillfälligt uppehåll i sparandet kan göras max en månad i taget. 
Sparandet återupptas igen automatiskt och gäller på samma villkor 
som tidigare avtalats om. 

Kunden begär ändringar, avslut eller tillfälligt uppehåll i tjänsten via 
Internetbanken Privat, telefonbanken eller på bankens kontor. 

Banken har rätt att ändra villkoren för tjänsten. Är ändringen inte av 
ringa betydelse för kunden ska banken underrätta om ändringen 
senast 30 dagar före det att denna träder i kraft.  

5. Pr is
Pris för tjänsten och dess användning utgår enligt de grunder som  
banken vid var tid til lämpar. Upplysningar om gällande priser eller  
avgifter lämnas av banken. Banken ska i skälig tid underrätta kun-  
den om ändringar av priser för tjänsten genom annonsering i dags-  
pressen eller via skriftligt meddelande till kunden. Banken har rätt  
att debitera kundens konton i banken för det pris och de avgifter  
som kunden ska erlägga för tjänsten.  
 
6. Uppsägning
Kunden har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp  
avtalet om tjänsten och därtill hörande sparavdrag. 
  
Banken har rätt att säga upp avtalet avseende tjänsten med en (1)  
månads uppsägningstid. Banken har dock rätt att säga upp avtalet  
eller avtalen med omedelbar verkan om kunden bryter mot villko-  
ren för denna tjänst eller villkoren för en därtill kopplad funktion. 
 
7. Begränsning av bankens ansvar
Lagbud, strejk m.m.
Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller ut-  
ländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshän-  
delse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande oms-  
tändighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lock-  
out gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan  
konfliktåtgärd. 
 
Bankens ansvar i andra fall m.m.
Skada, som uppkommit i andra fall än de ovan angivna, ska inte  
ersättas av banken om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar  
inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av  
bankens grova vårdslöshet. 
 
Hinder för betalning m.m.
Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta  
annan åtgärd på grund av omständighet som anges under rubriken  
Lagbud, strejk m. m, får åtgärden skjutas upp til l dess hindret har  
upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska banken, om ränta  
är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallo-  
dagen. Är ränta inte utfäst är banken inte skyldig att betala ränta  
efter högre räntesats än den vid var tid gällande referensräntan  
enligt 9 § räntelagen (1975:365) med ett til lägg av två procent-  
enheter. 
  
Är banken till följd av omständighet som anges under rubriken  
Lagbud, strejk m m förhindrad att ta emot betalning, har banken  
för den tid under vilken hindret förelegat rätt til l ränta endast  
enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 
 
8. Återbetalning av kor tköp
Vid återköp med bankkort återförs inte sparavdraget.  
 
9. Meddelanden
Information och meddelanden som Banken lämnar Kontohavaren  
enligt dessa allmänna villkor får lämnas i enlighet med vad som  
framgår av denna punkt. Brev som Banken sänder til l Kontohava-  
ren eller som kontohavaren sänder til l banken med rekommenderat  
eller vanligt brev ska anses ha nått adressaten senast på femte (5)  
bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts til l den adress som  
är angiven i kundbekräftelse eller som på annat sätt är känd för  
avsändaren. 

För Kontohavare som har Internetbanken Privat, annan internet-  
bankstjänst eller internettjänst kan Banken lämna information och  
meddelanden gällande Kontot via sådan kanal. Kontohavaren anses  
ha fått del av informationen och meddelanden då dessa gjorts  
til lgängliga av Banken i sådan kanal. 

Kontohavaren ska omedelbart underrätta Banken om namn och  
adressändring samt andra ändrade kontaktuppgifter. Om Kontoha-  
varen vill ha annan adress på Kontot än den som framgår av folk-  
bokföringen ska detta anmälas skriftligen til l Banken.
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10. Tillämplig lag 
Svensk lag ska äga tillämpning på detta avtal. Eventuell tvist ska 
avgöras vid Stockholms tingsrätt i första instans. 

11. Information om behandling av personuppgifter m.m. 
Som personuppgiftsansvarig behandlar banken personuppgifter för 
att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens 
om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. 
För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, 
vänligen läs vidare i bankens dataskyddspolicy som finns på 
följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta banken. 
Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades 
rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom 
rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc. 

          ___________________________________________           

Särskild information om distansavtal gällande XtraSpar 

Allmänt 
Ett distansavtal är när kund och banken inte träffas personligen 
innan avtalet ingås. Några exempel på distansavtal är avtal via 
Internet, via telefonbankstjänsten eller svar på brevutskick/annons. 

Med banken avses Nordea Bank Abp, filial i Sverige, 516411-1683, 
105 71 Stockholm, tel 0771-224488. Banken står under tillsyn av 
Europeiska Centralbanken (ECB), finska Finansinspektionen samt 
svenska Finansinspektionen. Det språk som används i 
kommunikationen med kunder är svenska. 

Om XtraSpar 
XtraSpar är en tjänst som innebär att kunden för över ett mindre i 
förväg bestämt belopp till ett bankkonto varje gång kunden använder 
något av sina bankkort för kortköp. En förutsättning för 

tjänsten är att kunden har ett Nordea Debit, bankkort MasterCard  
eller Nordea Electron vilket är kopplat til l kundens  
transaktionskonto. Vidare förutsättningar för nyttjande av tjänsten  
framgår ovan i de allmänna villkoren under rubrikerna Inledning,  
Sparmodell, Användning av tjänsten och Ändring/Avslut  
/Uppehåll.

Pr iser , avgifter  och debiter ing
Pris för tjänsten och dess användning samt för bankkort utgår  
enligt de grunder som banken vid var tid til lämpar och som  
framgår av bankens prislista. Information om priser finns på  
nordea.se/ privatkunder under rubriken priser, räntor och kurser.  
Härutöver kan det til lkomma ytterligare skatter, avgifter eller  
kostnader som inte påförs eller betalas av banken.

Ånger rätt
Vid distansavtal om vissa finansiella tjänster, tex denna tjänst,  
gäller en ångerrätt. Ångerrätten innebär att kunden har rätt att  
frånträda avtalet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Om  
kunden vill ångra avtalet ska kontakt ske med ett bankkontor eller  
med bankens kundtjänst. Ångerrätten gäller inte om båda parter på  
kundens begäran fullgjort sina förpliktelser under ångerfristen tex   
avseende transaktioner, tjänster eller motsvarande. 

Uppsägning av avtal
Kunden har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp  
avtalet om tjänsten och därtill hörande sparavdrag. 

Lag och tvist
Svensk lag är til lämplig på avtalet. Om talan väcks av banken ska  
tvisten avgöras av svensk domstol. Banken har dock rätt att väcka  
talan i annat land.

Klagomål och prövning
Om kunden är missnöjd bör kunden i första hand kontakta sin råd-  
givare i banken, sitt lokala bankkontor eller Kundcenter. Möjlighet  
finns också att kontakta bankens Kundombudsman. Klagomål bör  
framföras skriftligt. Vid tvist med banken har kunden möjlighet att  
vända sig til l Allmänna Reklamationsnämnden.  
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