
Sparkonto Företag är ett konto för er som söker en riskfri
placering och en högre ränta än vad transaktionskontot
ger (t ex Företagskonto eller PlusGirokonto) och samtidigt
vill ha sparkapitalet lätt tillgängligt.
 
Sparkonto Företag är avsett för företag och föreningar
som behöver placera sin överskottslikviditet på ett
enkelt bankkonto. Kontot lämpar sig för placering på kort
sikt. Med Sparkonto Företag får ni ett flexibelt sparande
utan uttagsbegränsningar. Räntan beräknas på medel
som står inne på kontot och följer generella ändringar
av marknadsräntan.
 
Ni kan få information om aktuell räntesats via
nordea.se, på telefon 0771-350 360 eller på 
närmaste Nordeakontor.
 
Sparkonto Företag har följande
funktioner och fördelar:
• Lätt tillgängligt kapital och fria uttag.
• Inga uttagsavgifter.
• Genom att ansluta er till Nordeas Internet- och 

telefonbank får ni fortlöpande information om alla 
transaktioner och villkor.

• Ett konto avsett för sparande och då kan exempelvis 
bankkort och betalningstjänster inte anslutas till kontot.

• Sparkonto Företag är ett komplement till bankens 
övriga placeringsalternativ.

Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin.
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda 
kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar 
högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 
000 euro i kronor är mindre än 950 000 kronor, 950 
000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är 
det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning 
under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag 
av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden 
ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju 
arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller 
ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om 
ersättningsskyldighet.

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa 
särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av 
privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning 
med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, 
kan inte få ersättning från garantin: banker, 
kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, 
försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, 
understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen 
om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), 
värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, 
pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner 
eller statliga myndigheter.
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