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Villkor för Valutakonto –Konsument/Icke-konsument utgörs av Bankens Generella villkor samt för Konsument Konto-

villkor Privat och för Icke-konsument Kontovillkor Företag samt villkoren nedan. 

 
1. Betalkonto eller Icke-betalkonto 

Om valutakontot är i någon av EES-valutorna är valutakontot ett 
Betalkonto. Valutakonto i övriga valutor är ett Icke-betalkonto. 
 
2. Förfogande över konto 

För Kundens rätt att förfoga över kontot gäller samma inskränk-
ningar som kan uppkomma för Banken i fråga om rätten till tillgo-
dohavande i utlandet i den för respektive konto gällande valutan. 
 
I händelse av dröjsmål med utbetalning av innestående medel 
beroende av i föregående stycke sagda omständigheter, är Ban-
ken inte skyldig att för dröjsmålstiden kreditera eller debitera 
ränta efter andra beräkningsgrunder än som gällde på förfalloda-
gen. 
 
Om kontot är upprättat i valutan Euro kan efter Bankens prövning 
tjänsten SEPA Core Direct Debet kopplas till kontot varvid ett 
särskilt avtal upprättas. 
 
För Icke-konsument gäller även att: 
• Om kontot är upprättat i valutan Euro kan efter Bankens pröv-

ning tjänsterna SEPA Core Direct Debet och/eller SEPA Busi-
ness to Business Direct Debet för Företag kopplas till kontot 
varvid ett särskilt avtal upprättas. 

 
3. Insättning och uttag 

Utöver vad som sägs i Kontovillkor Privat respektive Kontovillkor 
Företag gäller att: 
• Insättning på kontot med check i utländsk valuta bokförs nor-

malt per femte Bankdagen efter presentationsdagen. 
• Banken får belasta kontot med till kontot hänförliga kostnader, 

vilka uppstår för Banken eller dess utländska bankförbindelse. 
Banken får även belasta kontot med sådana avgifter som 
anges i punkt 5. 

 
4. Ränta 

För Konsument gäller att ränta erhålles enligt särskild överens-
kommelse. 
 
För Icke-konsument gäller att ränta krediteras eller debiteras 
enligt särskild överenskommelse. 
 
5. Betalning av överdraget belopp m m 

Utöver vad som sägs i Kontovillkor Privat respektive Kontovillkor 
Företag gäller att: 
• Vid brist på valutakontot är Kunden skyldig att omedelbart 

täcka bristen. Om så inte sker har Banken rätt att omvandla 
bristbeloppet jämte eventuell ränta till svenska kronor efter 
den säljkurs som gäller för ifrågavarande utländska valuta da-
gen för omvandlingen. 

 
6. Priser 

Se bilaga till Generella villkor, för Konsument ”Prislista Privat” 
respektive för Icke-konsument ”Prislista Företag”. 
 
Utöver vad som framgår av ”Prislista Privat” respektive ”Prislista 
Företag” gäller följande: 
• För köp eller försäljning av utländska sedlar och mynt utgår 

pris enligt de grunder som Banken vid varje tid allmänt tilläm-
par. 

7. Ändring av villkor 

Se Generella villkor. 
 
8. Avtalets löptid, uppsägning och avslut av konto m m 

Se Kontovillkor Privat respektive Kontovillkor Företag. 
 
9. Begränsning av Bankens ansvar, Meddelanden, Insätt-

ningsgaranti m m 

Se Generella villkor. 
 
 

 
INFORMATION TILL KUND 

 
Behandling av personuppgifter 

När du har kontakt med banken i egenskap av privatkund, eller i 
egenskap av anställd, ägare, ställföreträdare eller annan repre-
sentant för ett företag som är kund i banken, registrerar och be-
handlar vi personuppgifter om dig för att kunna erbjuda dig och/ 
eller vår företagskund de bästa råden och de bästa tjänsterna 
och för att uppfylla de legala krav som är tillämpliga för oss som 
finansiellt institut. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi 
registrerar, hur vi använder dessa och om dina rättigheter i vår 
information om behandling av personuppgifter på 
www.danskebank.se. Genom att höra av dig till banken kan du 
också få informationen i en skriftlig handling. 
 
När ett företag, eller om någon på företagets vägnar, förser oss 
med personuppgifter om annan person, ansvarar företaget för att 
företaget har rätt att ge oss dessa personuppgifter. Företaget 
åtar sig också att underrätta dessa personer om innehållet i vår 
information om behandling av personuppgifter. 
 
 


