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1. Allmänt 
Dessa allmänna villkor är Bankens allmänna kontovillkor för Spar-
konto för näringsidkare. 
 
Sparkonto för näringsidkare är ett bankkonto för sparande avsett 
för företag och föreningar. Bankkort och vissa betaltjänster kan 
inte anslutas till Kontot. Kontot kan endast föras i SEK. 
 
Gemensamt konto kan endast innehas av två fysiska personer i 
samband med att de gemensamt bedriver näringsverksamhet. 
Gemensamt konto kan inte öppnas för juridiska personer. Innehas 
Kontot av två personer förfogar dessa över Kontot var för sig. 
Banken ansvarar inte för om en av Kontohavarna förfogar över 
Kontot i strid med den andre Kontohavarens vilja. Inskränkning i 
förfoganderätten eller annan ändring av rätten till Kontot, liksom 
avslut av Kontot, ska göras av Kontohavarna gemensamt. Dessa 
ska bekräfta förändringen skriftligt. Vid rapportering till Skatte-
verket, som Banken har att utföra enligt lag, fördelas ränta och 
fordran lika mellan Kontohavarna om dessa inte anmäler annan 
fördelning till Banken. Ändrad sådan fördelning innebär inte att 
Kontohavarnas förfoganderätt till Kontot förändras. 
 
När betaltjänst tillhandahålls av Banken genom ombud gäller att 
handläggningen sker med direkt rättsverkan mellan Banken och 
kontohavaren. Detta innebär att Banken ansvarar gentemot 
Kontohavaren. 
 
All information, som Banken tillhandahåller Kontohavaren avse-
ende Banken och den/de betaltjänst/-er som omfattas av Avtalet, 
återfinns i Avtalet, i förekommande tjänstebeskrivningar eller 
tillhandahålls Kontohavaren på annat sätt i samband med Betal-
ningstransaktioner. Därutöver tillhandahåller Banken inte någon 
ytterligare information, annat än efter särskild överenskommelse 
med Kontohavaren. 
 
2. Definitioner 
Följande ord och begrepp (inklusive grammatiska böjningar därav 
och liknande) ska i dessa allmänna villkor anses ha den innebörd 
som anges här nedan. 
 
Ansluten tjänst: Tjänst, som särskilt avtalats med Banken, genom 
vilken Kontohavaren förfogar över Kontot. 
 
Avtalet: Ansökan/Avtal, kundbekräftelse eller motsvarande avse-
ende Kontot, inklusive förekommande bilagor, och dessa allmänna 
villkor. 
 
Bankdag: Dag när medverkande betaltjänstleverantörer har öppet 
för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av 
en Betalningstransaktion. 
 
Banken: Nordea Bank AB (publ), org nr 516406-0120. Styrelsens 
säte är i Stockholm. Banken är ett bankaktiebolag och har tillstånd 
att driva bankrörelse. Banken står under Finansinspektionens 
tillsyn. 
 
Bankgirot: Bankgirocentralen BGC AB. 
 
Betalningsinstrument: Personligt instrument eller personlig rutin 
som Kontohavaren och Banken har träffat avtal om och som 
används av Kontohavaren för att initiera en Betalningsorder. 
 
Betalningsorder: Varje instruktion som Kontohavaren ger Banken 
om att en Betalningstransaktion ska genomföras. 
 
Betalningstransaktion: Insättning, uttag eller överföring av medel 
till respektive från Kontot. 
 
Kontohavaren: Den eller de innehavare av Kontot som anges i 
Avtalet. 
 
Kontot: Det bankkonto hos Banken som innehas av Kontohavaren 
och som angetts i Avtalet. 
 

  
Stopptid: Viss angiven sista tidpunkt som används för att avgöra 
vilken Bankdag Banken ska anses ha mottagit medel eller en 
Betalningsorder. 
  
3. Förfogande över kontot 
Kontohavaren förfogar över Kontot via Anslutna tjänster på de 
villkor som vid var tid anges för respektive Ansluten tjänst eller 
genom att Betalningsorder lämnas på Bankens kontor. Förekom-
mer mot varandra stridande innehåll i Avtalet och avtal om Anslu-
ten tjänst, ska avtalet om Ansluten tjänst ha företräde ifråga om 
förhållanden som rör den Anslutna tjänsten. 
 
För Kontot gäller de uttagsregler, som vid varje tid allmänt tilläm-
pas av Banken för denna typ av konto. Kontohavaren förfogar över 
tillgodohavande på Kontot med uttagskvitto på Bankens och sam-
arbetspartners Kontor. 
 
Banken får, utan att uttagskvitto utfärdats av Kontohavaren, belas-
ta Kontot med belopp som Kontohavaren beordrat eller godkänt 
för belastning. 
 
Banken får vidare belasta Kontot med priser och kostnader som 
har samband med Kontot. Banken får även belasta Kontot med 
belopp motsvarande arvode, kostnad och utlägg för uppdrag som 
utförts åt Kontohavaren samt för betalning för annan förfallen 
fordran som Banken har mot Kontohavaren. När Banken har rätt 
att belasta Kontot enligt stycket ovan får detta ske även per dag 
som inte är Bankdag. Det åligger Kontohavaren att se till att till-
räckligt stor behållning finns på Kontot när belastning sker. 
  
Kontohavaren förbinder sig att inte använda Kontot i strid med 
gällande lagstiftning. 
 
4. Pantsättning och överlåtelse 
Överlåtelse av fordran enligt Kontot får ske endast till viss person. 
Vid överlåtelse eller pantsättning bör ny rättsägare till sin egen 
säkerhet göra anmälan därom till Banken. 
 
5. Förbehåll 
Förbehåll från Kontohavarens sida om rätt för annan att disponera 
över tillgodohavande på Kontot, eller annan föreskrift, får endast 
göras med av Banken fastställd formulering. 
 
6. Godkännande av en betalningstransaktion, Stopptid, 
    mottagande av betalningsorder samt återkallelse 
En Betalningstransaktion ska betraktas som godkänd om Kontoha-
varen har lämnat sitt samtycke till att den genomförs. Sådant sam-
tycke ska lämnas eller anses ha lämnats enligt vad som avtalats 
mellan Kontohavaren och Banken för Ansluten tjänst. Om Konto-
havaren lämnat Banken en Betalningsorder ska Kontohavaren där-
med anses ha samtyckt till att genomföra aktuell/-a Betalningstran-
saktion/-er. 
 
Tidpunkt för mottagande av en Betalningsorder är den tidpunkt då 
en korrekt sådan order tas emot av Banken. En Betalningsorder 
måste vara Banken tillhanda senast vid angiven Stopptid för att 
Betalningstransaktionens genomförande ska kunna påbörjas sam-
ma Bankdag. Om tidpunkten för mottagandet inte är en Bankdag 
eller sker efter tillämplig Stopptid ska Betalningsordern anses ha 
tagits emot under nästföljande Bankdag. Information om fastställ-
da Stopptider finns tillgänglig på Bankens kontor, Internetsidor 
eller framgår av Ansluten tjänst. Dessa tider kan ändras från tid till 
annan. 
 
Sedan Banken har mottagit Betalningsordern har Kontohavaren 
inte rätt att återkalla Betalningordern eller godkännandet av Betal-
ningstransaktionen. 
 
7. Genomförandetid för betalning 
Om Banken enligt punkt 6 ovan ska anses ha mottagit en Betal-
ningsorder en viss Bankdag kommer betalningen fram till betal-
ningsmottagarens bank senast: 
- samma Bankdag, vid Betalningstransaktion i SEK och EUR 
  mellan konton i Banken om transaktionen inte innebär 
  växling av det överförda beloppet; 
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- nästkommande Bankdag vid Betalningstransaktion i SEK till 
  konto i annan bank i Sverige (inklusive Bankgirot); 
- inom tre (3) Bankdagar vid Betalningstransaktion i EUR till 
  konto i bank inom EU/EES; 
- inom fyra (4) Bankdagar vid Betalningstransaktion till konto i 
  bank inom EU/EES i SEK eller annan EES-valuta än EUR. 
  
Vid Betalningstransaktioner som initierats på papper kan det dröja 
ytterligare en Bankdag utöver vad som angetts ovan. Vid betalning 
via Bankgirot eller till Plusgirokonto som utförs via Bankens kon-
tor med inbetalningskort tillkommer ytterligare maximalt två (2) 
Bankdagar. 
 
Uppgift om genomförandetider för andra betalningar lämnas av 
Banken på Kontohavarens begäran. 
 
8. Kontrollåtgärder m.m. 
Banken har rätt att uppskjuta hanteringen av en mottagen Betal- 
ningsorder om det, enligt Bankens bedömning, finns anledning att 
vidta särskilda åtgärder för att identifiera Kontohavaren, kontrolle-
ra dennes behörighet eller verifiera uppdraget. 
 
Banken har rätt att vägra behandling av en Betalningsorder som 
Banken bedömer är felaktig, ofullständig, misstämmande eller som 
strider mot lagstiftning eller bestämmelser och villkor för Bankens 
tjänster. För det fall Banken finner skäl att vägra utföra en Betal-
ningsorder ska Banken så snart som möjligt underrätta Kontohava-
ren härom. Kontohavaren erhåller sådan underrättelse brevledes 
eller via Ansluten tjänst. 
 
9. Behörighetshandlingar, ändring av namn m.m. 
Kontohavaren ska tillse att Banken alltid har aktuella uppgifter om 
Kontohavarens namn, adress och telefaxnummer samt aktuella 
behörighetshandlingar (registreringsbevis, fullmakt mm) avseende 
rätten att företräda Kontohavaren och förfoga över Kontot. 
 
Ändring i behörigheten kan åberopas gentemot Banken först sedan 
Kontohavaren lämnat Banken skriftligt meddelande om ändringen. 
 
Vid kontantuttag från Kontot ska aktuella behörighetshandlingar 
och av Banken godkänd legitimationshandling uppvisas. 
 
10. Redovisning 
Om Kontohavaren har tillgång till Internetbank eller annan redo- 
visningstjänst hos Banken får Kontohavaren löpande redovisning 
av Betalningstransaktioner genom att genomförda och mottagna 
betalningar redovisas på det sätt och med den periodicitet som 
framgår i nämnda tjänster. 
 
I annat fall lämnas eller görs information om Betalningstransak- 
tioner tillgänglig på det sätt och med den periodicitet som Banken 
vid var tid tillämpar eller som särskilt överenskommits mellan 
Kontohavaren och Banken. 
 
Kontohavaren ska fortlöpande granska Bankens redovisning av 
saldo och transaktioner på Kontot och utan oskäligt dröjsmål 
anmäla eventuella felaktigheter till Banken. 
 
11. Ränta 
Om ränta utgår beräknas den efter den (de) räntesats(er) och enligt 
de grunder som Banken vid var tid fastställer för denna typ av 
konto. Ränta gottgörs normalt Kontot efter årets utgång samt då 
Kontot avslutas. Uppgifter om gällande räntesatser och beräk-
ningsgrunder finns tillgängliga på Nordeakontoren och på Bankens 
Internetsidor. Om ränta på tillgodohavandet är fastställd med en 
procentsats i förhållande till någon av Bankens basräntor, NSS 
(Nordea Sverige Stiborbas) eller BAS, (Nordea Basränta) beräknas 
ränta efter verkligt antal dagar. 
 

NSS och BAS beräknas enligt formeln 365/360, vid skottår gäller 
366/360. Om räntan inte är fastställd i förhållande till Bankens 
basränta sker ränteberäkning efter verkligt antal dagar enligt for-
meln 365/365, vid skottår 366/366. 
  
NSSi betecknar Bankens basränta Nordea Sverige Stiborbas för til-
lgodohavande. Basräntan, som grundar sig på depositmarknadens 
fixing tisdagar (eller, om denna dag inte är Bankdag, närmast före-
gående Bankdag) av 1 W Stibor minus den s.k. "marknadssprea-
den", justeras fortlöpande veckovis vid förändringar i marknads-
räntorna. För det fall 1 W Stibor förändras väsentligt under löpan-
de vecka har Banken  även rätt att göra motsvarande förändring av 
räntesats på annan dag. 
 
BAS betecknar Bankens basränta Nordea Basränta, för tillgodoha-
vande och utlåning. Basräntan fastställs av Banken varje Bankdag 
och utgör Bankens bedömning av priset på avistamedel på dags-
lånemarknaden. 
 
12. Priser 
Förekommande pris, såväl fasta priser som transaktionsberoende, 
utgår enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Prislistan hålls 
tillgänglig på Bankens kontor och Internetsidor. Skulle Kontot 
avslutas på grund av Kontohavarens uppsägning under en period 
för vilken Kontohavaren erlagt priset har Kontohavaren inte rätt att 
återfå någon del av priset för perioden. 
 
13. Reklamation 
Om Kontohavaren vill framställa anspråk mot Banken ska Konto-
havaren utan onödigt dröjsmål från det att denne fått kännedom 
om en obehörig eller felaktigt genomförd Betalningstransaktion 
meddela Banken skriftligen och begära rättelse ("reklamation"). 
Sådant meddelande får dock aldrig ske senare än tre (3) månader 
efter dagen då transaktionen bokfördes. Om Kontohavaren inte 
reklamerar inom föreskriven tid får Kontohavaren inte åberopa 
felet mot Banken. 
 
14. Begränsning av bankens ansvar 
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. 
 
Banken ansvarar inte heller för skada som orsakats av avbrott eller 
annan störning i automatisk databehandling, dataöverföring, tele-
kommunikationer, annan elektronisk kommunikation eller i el-
försörjning eller av annan omständighet utanför Bankens kontroll. 
 
Skada, som uppkommit i andra fall än som anges i styckena ovan, 
ska inte ersättas av banken om banken varit normalt aktsam. Ban-
ken ansvarar inte i något fall för indirekt skada, t.ex. utebliven 
vinst, förlorad marknad eller annan indirekt förlust av vad slag det 
vara må. 
 
Ifråga om Betalningstransaktioner som utförs inom EES (d.v.s. 
både betalarens bank och betalningsmottagarens bank ska vara 
belägna inom EES) i SEK, EUR eller i någon annan av EES-län-
dernas valutor gäller, istället för vad som sägs ovan i denna punkt, 
att Banken inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara 
omständigheter som Banken, eller den Banken anlitat för genom-
förande av Betalningstransaktion, inte har något inflytande över 
och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken eller den 
Banken anlitat att avvärja trots alla ansträngningar. Ansvar för 
genomförande av Betalningstransaktion enligt detta stycke inträder 
inte heller då Banken eller den Banken anlitat handlar i enlighet 
med svensk lag eller unionsrätt. 
  
Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta 
annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första eller 
andra stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har 
upphört.
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I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, 
betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är 
ränta ej utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre 
räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid 
varje tid gällande referensräntan enligt 9§ räntelagen (1975:635) 
med ett tillägg av två procentenheter. 
 
Är Banken till följd av omständighet som anges i första eller andra 
stycket ovan i denna punkt förhindrad att ta emot betalning, har 
Banken för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta 
enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 
 
15. Klagomål 
Om Kontohavaren är missnöjd med Bankens hantering av ett ären-
de under Avtalet bör Kontohavaren i första hand kontakta sitt loka-
la bankkontor, kundservice eller, om Kontohavaren har personlig 
rådgivare i Banken, sin rådgivare. Önskar Kontohavaren framföra 
ett klagomål bör detta vara skriftligt om ärendets beskaffenhet inte 
föranleder annat. 
 
16. Meddelanden 
Information och meddelanden som Banken lämnar Kontohavaren 
enligt Avtalet får lämnas i enlighet med vad som framgår nedan i 
denna punkt 
 
Brev som Banken sänder till Kontohavaren, ska anses ha nått 
Kontohavaren senast på femte kalenderdagen efter avsändandet, 
om brevet sänts till den adress som är uppgiven till Banken eller 
som på annat sätt är känd för Banken. 
 
Meddelande som Banken sänder till Kontohavaren med telefax ska 
anses ha nått Kontohavaren omedelbart om meddelandet sänts till 
telefaxnummer som är uppgivet till Banken eller som på annat sätt 
är känt för Banken. 
 
Om information eller ett meddelande, som avser något annat än 
upphörande av Avtalet, finns tillgängligt att ta del av via Ansluten 
tjänst i samband med att Kontohavaren eller en behörig användare 
använder sådan Ansluten tjänst, ska Kontohavaren anses ha nåtts 
av meddelandet i samband därmed. 
 
17. Ändringar 
Banken har rätt att ensidigt ändra Avtalet med 14 dagars varsel, 
vilket bland annat innebär att Banken har rätt att ändra omfattning 
och innehåll i tjänster som berör Kontot. Kontohavare som inte 
godkänner sådan ändring har rätt att omgående säga upp Avtalet 
före den dag ändringen träder i kraft. Om sådan uppsägning inte 
görs ska Kontohavaren anses ha godkänt ändringen. 
 
Ändringar som enligt Bankens bedömning är obetydliga eller till 
fördel för Kontohavaren får tillämpas omedelbart. 
  
18. Avtalstid och uppsägning m.m. 
Avtalet börjar gälla när Kontohavaren fått meddelande från 
Banken om att Kontot öppnats. Avtalet gäller därefter tills vidare. 
 
Avslut eller uppsägning av Kontot enligt nedan innebär att Avtalet 
därmed upphör att gälla. 
  
Kontohavaren har rätt att när som helst genom skriftligt meddelan-
de till Banken avsluta Kontot. 
  
Banken avslutar Kontot snarast möjligt efter det uppsägningen 
mottagits. Innestående medel och eventuellt upplupen ränta på 
Kontot utbetalas till Kontohavaren.

Banken har rätt att avsluta Konto som inte haft någon transaktion 
under de senaste 36 månaderna. Kontohavaren ska meddelas innan 
Kontot avslutas. Banken har rätt att avbryta nyttjandet av Kontot 
och/eller säga upp Kontot till upphörande vid tidpunkt som 
Banken bestämmer om; 
a) Kontohavaren har åsidosatt villkor eller instruktioner som 
    gäller för Kontot eller 
b) misstanke föreligger, enligt Bankens bedömning, att Kontot 
    kommer att användas för brottslig verksamhet eller i övrigt 
    användas i strid med gällande lagstiftning, eller 
c) Kontohavaren inte har fullgjort sina förpliktelser mot Banken 
    eller det finns skälig anledning anta att Kontohavaren inte 
    kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Banken, eller 
d) Kontohavaren, enligt vad Banken har anledning att anta, på 
    annat sätt handlar eller kommer att handla på ett sätt som kan 
    orsaka Banken eller tredje man skada. 
 
19. Tillämplig lag och tvistelösning 
Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet. Tvister avseende tillkomsten, 
tolkningen och tillämpningen av Avtalet, och därur kommande 
avtal och rättsförhållanden, ska avgöras av svensk domstol, varvid 
Stockholms tingsrätt ska vara första instans. 
____________________________________________________ 
 
Allmän information 
Information om behandling av personuppgifter 
(Denna punkt gäller endast fysiska personer) 
Personuppgifter som Kontohavaren lämnar i samband med intres-
seanmälan/ansökan/avtal eller som i övrigt registreras i samband 
därmed behandlas av Banken för förberedelse och administration 
av den berörda tjänsten. Personuppgifterna utgör vidare underlag 
för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och 
metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används 
också för marknadsföringsändamål. Behandlingen av personupp-
gifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, 
även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag 
som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. 
 
Om Kontohavaren vill få information om vilka personuppgifter om 
honom eller henne som behandlas av Banken kan Kontohavaren 
skriftligen begära detta hos Nordea Bank AB (publ), Personupp-
giftsansvarig, 105 71 Stockholm. 
Kontohavare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisan- 
de uppgift kan vända sig till Banken på ovan angiven adress. 
 
Information om statlig insättningsgaranti 
Konto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av 
Riksgälden. 
 
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobe-
hållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 
kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden 
inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller 
Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 
 
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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1. AllmäntDessa allmänna villkor är Bankens allmänna kontovillkor för Spar-konto för näringsidkare.Sparkonto för näringsidkare är ett bankkonto för sparande avsett för företag och föreningar. Bankkort och vissa betaltjänster kan inte anslutas till Kontot. Kontot kan endast föras i SEK.Gemensamt konto kan endast innehas av två fysiska personer i samband med att de gemensamt bedriver näringsverksamhet. Gemensamt konto kan inte öppnas för juridiska personer. Innehas Kontot av två personer förfogar dessa över Kontot var för sig. Banken ansvarar inte för om en av Kontohavarna förfogar över Kontot i strid med den andre Kontohavarens vilja. Inskränkning i förfoganderätten eller annan ändring av rätten till Kontot, liksom avslut av Kontot, ska göras av Kontohavarna gemensamt. Dessa ska bekräfta förändringen skriftligt. Vid rapportering till Skatte-verket, som Banken har att utföra enligt lag, fördelas ränta och fordran lika mellan Kontohavarna om dessa inte anmäler annan fördelning till Banken. Ändrad sådan fördelning innebär inte att Kontohavarnas förfoganderätt till Kontot förändras.När betaltjänst tillhandahålls av Banken genom ombud gäller att handläggningen sker med direkt rättsverkan mellan Banken och kontohavaren. Detta innebär att Banken ansvarar gentemot Kontohavaren.All information, som Banken tillhandahåller Kontohavaren avse-ende Banken och den/de betaltjänst/-er som omfattas av Avtalet, återfinns i Avtalet, i förekommande tjänstebeskrivningar eller tillhandahålls Kontohavaren på annat sätt i samband med Betal-ningstransaktioner. Därutöver tillhandahåller Banken inte någon ytterligare information, annat än efter särskild överenskommelse med Kontohavaren.2. DefinitionerFöljande ord och begrepp (inklusive grammatiska böjningar därav och liknande) ska i dessa allmänna villkor anses ha den innebörd som anges här nedan.Ansluten tjänst: Tjänst, som särskilt avtalats med Banken, genom vilken Kontohavaren förfogar över Kontot.Avtalet: Ansökan/Avtal, kundbekräftelse eller motsvarande avse-ende Kontot, inklusive förekommande bilagor, och dessa allmänna villkor.Bankdag: Dag när medverkande betaltjänstleverantörer har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en Betalningstransaktion.Banken: Nordea Bank AB (publ), org nr 516406-0120. Styrelsens säte är i Stockholm. Banken är ett bankaktiebolag och har tillstånd att driva bankrörelse. Banken står under Finansinspektionens tillsyn.Bankgirot: Bankgirocentralen BGC AB.Betalningsinstrument: Personligt instrument eller personlig rutin som Kontohavaren och Banken har träffat avtal om och som används av Kontohavaren för att initiera en Betalningsorder.Betalningsorder: Varje instruktion som Kontohavaren ger Banken om att en Betalningstransaktion ska genomföras.Betalningstransaktion: Insättning, uttag eller överföring av medel till respektive från Kontot.Kontohavaren: Den eller de innehavare av Kontot som anges i Avtalet.Kontot: Det bankkonto hos Banken som innehas av Kontohavaren och som angetts i Avtalet.
 
 
Stopptid: Viss angiven sista tidpunkt som används för att avgöra vilken Bankdag Banken ska anses ha mottagit medel eller en Betalningsorder.
 
3. Förfogande över kontotKontohavaren förfogar över Kontot via Anslutna tjänster på de villkor som vid var tid anges för respektive Ansluten tjänst eller genom att Betalningsorder lämnas på Bankens kontor. Förekom-mer mot varandra stridande innehåll i Avtalet och avtal om Anslu-ten tjänst, ska avtalet om Ansluten tjänst ha företräde ifråga om förhållanden som rör den Anslutna tjänsten.För Kontot gäller de uttagsregler, som vid varje tid allmänt tilläm-pas av Banken för denna typ av konto. Kontohavaren förfogar över tillgodohavande på Kontot med uttagskvitto på Bankens och sam-arbetspartners Kontor.Banken får, utan att uttagskvitto utfärdats av Kontohavaren, belas-ta Kontot med belopp som Kontohavaren beordrat eller godkänt för belastning.Banken får vidare belasta Kontot med priser och kostnader som har samband med Kontot. Banken får även belasta Kontot med belopp motsvarande arvode, kostnad och utlägg för uppdrag som utförts åt Kontohavaren samt för betalning för annan förfallen fordran som Banken har mot Kontohavaren. När Banken har rätt att belasta Kontot enligt stycket ovan får detta ske även per dag som inte är Bankdag. Det åligger Kontohavaren att se till att till-räckligt stor behållning finns på Kontot när belastning sker.
 
Kontohavaren förbinder sig att inte använda Kontot i strid med gällande lagstiftning.4. Pantsättning och överlåtelseÖverlåtelse av fordran enligt Kontot får ske endast till viss person. Vid överlåtelse eller pantsättning bör ny rättsägare till sin egen säkerhet göra anmälan därom till Banken.5. FörbehållFörbehåll från Kontohavarens sida om rätt för annan att disponera över tillgodohavande på Kontot, eller annan föreskrift, får endast göras med av Banken fastställd formulering.6. Godkännande av en betalningstransaktion, Stopptid,    mottagande av betalningsorder samt återkallelseEn Betalningstransaktion ska betraktas som godkänd om Kontoha-varen har lämnat sitt samtycke till att den genomförs. Sådant sam-tycke ska lämnas eller anses ha lämnats enligt vad som avtalats mellan Kontohavaren och Banken för Ansluten tjänst. Om Konto-havaren lämnat Banken en Betalningsorder ska Kontohavaren där-med anses ha samtyckt till att genomföra aktuell/-a Betalningstran-saktion/-er.Tidpunkt för mottagande av en Betalningsorder är den tidpunkt då en korrekt sådan order tas emot av Banken. En Betalningsorder måste vara Banken tillhanda senast vid angiven Stopptid för att Betalningstransaktionens genomförande ska kunna påbörjas sam-ma Bankdag. Om tidpunkten för mottagandet inte är en Bankdag eller sker efter tillämplig Stopptid ska Betalningsordern anses ha tagits emot under nästföljande Bankdag. Information om fastställ-da Stopptider finns tillgänglig på Bankens kontor, Internetsidor eller framgår av Ansluten tjänst. Dessa tider kan ändras från tid till annan.Sedan Banken har mottagit Betalningsordern har Kontohavaren inte rätt att återkalla Betalningordern eller godkännandet av Betal-ningstransaktionen.7. Genomförandetid för betalningOm Banken enligt punkt 6 ovan ska anses ha mottagit en Betal-ningsorder en viss Bankdag kommer betalningen fram till betal-ningsmottagarens bank senast:- samma Bankdag, vid Betalningstransaktion i SEK och EUR  mellan konton i Banken om transaktionen inte innebär  växling av det överförda beloppet;
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- nästkommande Bankdag vid Betalningstransaktion i SEK till  konto i annan bank i Sverige (inklusive Bankgirot);- inom tre (3) Bankdagar vid Betalningstransaktion i EUR till  konto i bank inom EU/EES;- inom fyra (4) Bankdagar vid Betalningstransaktion till konto i  bank inom EU/EES i SEK eller annan EES-valuta än EUR.
 
Vid Betalningstransaktioner som initierats på papper kan det dröja ytterligare en Bankdag utöver vad som angetts ovan. Vid betalning via Bankgirot eller till Plusgirokonto som utförs via Bankens kon-tor med inbetalningskort tillkommer ytterligare maximalt två (2) Bankdagar.Uppgift om genomförandetider för andra betalningar lämnas av Banken på Kontohavarens begäran.8. Kontrollåtgärder m.m.Banken har rätt att uppskjuta hanteringen av en mottagen Betal- ningsorder om det, enligt Bankens bedömning, finns anledning att vidta särskilda åtgärder för att identifiera Kontohavaren, kontrolle-ra dennes behörighet eller verifiera uppdraget.Banken har rätt att vägra behandling av en Betalningsorder som Banken bedömer är felaktig, ofullständig, misstämmande eller som strider mot lagstiftning eller bestämmelser och villkor för Bankens tjänster. För det fall Banken finner skäl att vägra utföra en Betal-ningsorder ska Banken så snart som möjligt underrätta Kontohava-ren härom. Kontohavaren erhåller sådan underrättelse brevledes eller via Ansluten tjänst.9. Behörighetshandlingar, ändring av namn m.m.Kontohavaren ska tillse att Banken alltid har aktuella uppgifter om Kontohavarens namn, adress och telefaxnummer samt aktuella behörighetshandlingar (registreringsbevis, fullmakt mm) avseende rätten att företräda Kontohavaren och förfoga över Kontot.Ändring i behörigheten kan åberopas gentemot Banken först sedan Kontohavaren lämnat Banken skriftligt meddelande om ändringen.Vid kontantuttag från Kontot ska aktuella behörighetshandlingar och av Banken godkänd legitimationshandling uppvisas.10. RedovisningOm Kontohavaren har tillgång till Internetbank eller annan redo- visningstjänst hos Banken får Kontohavaren löpande redovisning av Betalningstransaktioner genom att genomförda och mottagna betalningar redovisas på det sätt och med den periodicitet som framgår i nämnda tjänster.I annat fall lämnas eller görs information om Betalningstransak- tioner tillgänglig på det sätt och med den periodicitet som Banken vid var tid tillämpar eller som särskilt överenskommits mellan Kontohavaren och Banken.Kontohavaren ska fortlöpande granska Bankens redovisning av saldo och transaktioner på Kontot och utan oskäligt dröjsmål anmäla eventuella felaktigheter till Banken.11. RäntaOm ränta utgår beräknas den efter den (de) räntesats(er) och enligt de grunder som Banken vid var tid fastställer för denna typ av konto. Ränta gottgörs normalt Kontot efter årets utgång samt då Kontot avslutas. Uppgifter om gällande räntesatser och beräk-ningsgrunder finns tillgängliga på Nordeakontoren och på Bankens Internetsidor. Om ränta på tillgodohavandet är fastställd med en procentsats i förhållande till någon av Bankens basräntor, NSS (Nordea Sverige Stiborbas) eller BAS, (Nordea Basränta) beräknas ränta efter verkligt antal dagar.
 
NSS och BAS beräknas enligt formeln 365/360, vid skottår gäller 366/360. Om räntan inte är fastställd i förhållande till Bankens basränta sker ränteberäkning efter verkligt antal dagar enligt for-meln 365/365, vid skottår 366/366.
 
NSSi betecknar Bankens basränta Nordea Sverige Stiborbas för til-lgodohavande. Basräntan, som grundar sig på depositmarknadens fixing tisdagar (eller, om denna dag inte är Bankdag, närmast före-gående Bankdag) av 1 W Stibor minus den s.k. "marknadssprea-den", justeras fortlöpande veckovis vid förändringar i marknads-räntorna. För det fall 1 W Stibor förändras väsentligt under löpan-de vecka har Banken  även rätt att göra motsvarande förändring av räntesats på annan dag.BAS betecknar Bankens basränta Nordea Basränta, för tillgodoha-vande och utlåning. Basräntan fastställs av Banken varje Bankdag och utgör Bankens bedömning av priset på avistamedel på dags-lånemarknaden.12. PriserFörekommande pris, såväl fasta priser som transaktionsberoende, utgår enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Prislistan hålls tillgänglig på Bankens kontor och Internetsidor. Skulle Kontot avslutas på grund av Kontohavarens uppsägning under en period för vilken Kontohavaren erlagt priset har Kontohavaren inte rätt att återfå någon del av priset för perioden.13. ReklamationOm Kontohavaren vill framställa anspråk mot Banken ska Konto-havaren utan onödigt dröjsmål från det att denne fått kännedom om en obehörig eller felaktigt genomförd Betalningstransaktion meddela Banken skriftligen och begära rättelse ("reklamation"). Sådant meddelande får dock aldrig ske senare än tre (3) månader efter dagen då transaktionen bokfördes. Om Kontohavaren inte reklamerar inom föreskriven tid får Kontohavaren inte åberopa felet mot Banken.14. Begränsning av bankens ansvar
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.Banken ansvarar inte heller för skada som orsakats av avbrott eller annan störning i automatisk databehandling, dataöverföring, tele-kommunikationer, annan elektronisk kommunikation eller i el-försörjning eller av annan omständighet utanför Bankens kontroll.Skada, som uppkommit i andra fall än som anges i styckena ovan, ska inte ersättas av banken om banken varit normalt aktsam. Ban-ken ansvarar inte i något fall för indirekt skada, t.ex. utebliven vinst, förlorad marknad eller annan indirekt förlust av vad slag det vara må.Ifråga om Betalningstransaktioner som utförs inom EES (d.v.s. både betalarens bank och betalningsmottagarens bank ska vara belägna inom EES) i SEK, EUR eller i någon annan av EES-län-dernas valutor gäller, istället för vad som sägs ovan i denna punkt, att Banken inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken, eller den Banken anlitat för genom-förande av Betalningstransaktion, inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken eller den Banken anlitat att avvärja trots alla ansträngningar. Ansvar för genomförande av Betalningstransaktion enligt detta stycke inträder inte heller då Banken eller den Banken anlitat handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt.
 
Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första eller andra stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.
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I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta ej utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9§ räntelagen (1975:635) med ett tillägg av två procentenheter.Är Banken till följd av omständighet som anges i första eller andra stycket ovan i denna punkt förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.15. KlagomålOm Kontohavaren är missnöjd med Bankens hantering av ett ären-de under Avtalet bör Kontohavaren i första hand kontakta sitt loka-la bankkontor, kundservice eller, om Kontohavaren har personlig rådgivare i Banken, sin rådgivare. Önskar Kontohavaren framföra ett klagomål bör detta vara skriftligt om ärendets beskaffenhet inte föranleder annat.16. MeddelandenInformation och meddelanden som Banken lämnar Kontohavaren enligt Avtalet får lämnas i enlighet med vad som framgår nedan i denna punktBrev som Banken sänder till Kontohavaren, ska anses ha nått Kontohavaren senast på femte kalenderdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är uppgiven till Banken eller som på annat sätt är känd för Banken.Meddelande som Banken sänder till Kontohavaren med telefax ska anses ha nått Kontohavaren omedelbart om meddelandet sänts till telefaxnummer som är uppgivet till Banken eller som på annat sätt är känt för Banken.Om information eller ett meddelande, som avser något annat än upphörande av Avtalet, finns tillgängligt att ta del av via Ansluten tjänst i samband med att Kontohavaren eller en behörig användare använder sådan Ansluten tjänst, ska Kontohavaren anses ha nåtts av meddelandet i samband därmed.17. ÄndringarBanken har rätt att ensidigt ändra Avtalet med 14 dagars varsel, vilket bland annat innebär att Banken har rätt att ändra omfattning och innehåll i tjänster som berör Kontot. Kontohavare som inte godkänner sådan ändring har rätt att omgående säga upp Avtalet före den dag ändringen träder i kraft. Om sådan uppsägning inte görs ska Kontohavaren anses ha godkänt ändringen.Ändringar som enligt Bankens bedömning är obetydliga eller till fördel för Kontohavaren får tillämpas omedelbart.
 
18. Avtalstid och uppsägning m.m.Avtalet börjar gälla när Kontohavaren fått meddelande från Banken om att Kontot öppnats. Avtalet gäller därefter tills vidare.Avslut eller uppsägning av Kontot enligt nedan innebär att Avtalet därmed upphör att gälla.
 
Kontohavaren har rätt att när som helst genom skriftligt meddelan-de till Banken avsluta Kontot.
 
Banken avslutar Kontot snarast möjligt efter det uppsägningen mottagits. Innestående medel och eventuellt upplupen ränta på Kontot utbetalas till Kontohavaren.
Banken har rätt att avsluta Konto som inte haft någon transaktion under de senaste 36 månaderna. Kontohavaren ska meddelas innan Kontot avslutas. Banken har rätt att avbryta nyttjandet av Kontot och/eller säga upp Kontot till upphörande vid tidpunkt som Banken bestämmer om;a) Kontohavaren har åsidosatt villkor eller instruktioner som    gäller för Kontot ellerb) misstanke föreligger, enligt Bankens bedömning, att Kontot    kommer att användas för brottslig verksamhet eller i övrigt    användas i strid med gällande lagstiftning, ellerc) Kontohavaren inte har fullgjort sina förpliktelser mot Banken    eller det finns skälig anledning anta att Kontohavaren inte    kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Banken, ellerd) Kontohavaren, enligt vad Banken har anledning att anta, på    annat sätt handlar eller kommer att handla på ett sätt som kan    orsaka Banken eller tredje man skada.19. Tillämplig lag och tvistelösningSvensk rätt ska tillämpas på Avtalet. Tvister avseende tillkomsten, tolkningen och tillämpningen av Avtalet, och därur kommande avtal och rättsförhållanden, ska avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.____________________________________________________Allmän informationInformation om behandling av personuppgifter(Denna punkt gäller endast fysiska personer)Personuppgifter som Kontohavaren lämnar i samband med intres-seanmälan/ansökan/avtal eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Banken för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål. Behandlingen av personupp-gifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.Om Kontohavaren vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Banken kan Kontohavaren skriftligen begära detta hos Nordea Bank AB (publ), Personupp-giftsansvarig, 105 71 Stockholm.Kontohavare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisan- de uppgift kan vända sig till Banken på ovan angiven adress.Information om statlig insättningsgaranti
Konto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobe-hållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
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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