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Villkoren för Etableringskonto för Icke-konsument utgörs av Bankens Generella villkor, Kontovillkor Företag och  

villkoren nedan. 

 
1. Öppnande av konto och förfogande av konto 

Etableringskonto kan endast öppnas av bolag under bildande  
alltså av sådana bolag (aktiebolag) som ännu inte har registrerats 
som juridisk person hos Bolagsverket. 
 
Till kontot kan inte knytas några tilläggstjänster eller Betaltjäns-
ter eller kopplas någon kredit. Det kan inte göras uttag från kon-
tot annat än om bolaget inte blir registrerat hos Bolagsverket. I 
sådant fall kan stiftaren, eller  om det är fler stiftare  stiftarna 
gemensamt, begära att kontot ska avslutas och få hela kontobe-
hållningen utbetald.  
 
Överlåtelse eller pantsättning av Etableringskonto får inte ske. 
 
Kunden ska meddela Banken när bolaget har registrerats hos 
Bolagsverket. Etableringskontot kommer då av Banken, efter 
samråd med Kunden, att konverteras/övergå till att vara något av 
följande Betalkonton: Företagskonto/Danske Business ONE/ 
Danske Business Plus/Danske Business PRO. För det nya kontot 
kommer att gälla Generella villkor och Kontovillkor Företag. Vill-
koren återfinns på Bankens hemsida www.danskebank.se. 
 
2. Ränta 

Se Generella villkor. 
 
3. Priser 

Se bilaga till Generella villkor ”Prislista Företag”. 
 
4. Ändring av villkor 

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

Se Generella villkor. 
 
6. 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 anställd, ägare, 
ställföreträdare eller annan representant för ett företag som är 
kund i banken registrerar och behandlar vi personuppgifter om 
dig för att kunna erbjuda dig och vår företagskund de bästa råden 
och de bästa tjänsterna och för att uppfylla de legala krav som är 
tillämpliga på oss som bank. Du kan läsa mer om vilka personupp-
gifter vi registrerar, hur vi använder dessa och om dina rättighet-
er i vår information om behandling av personuppgifter som du 
hittar på www.danskebank.se. Genom att höra av dig till banken 
kan du också få informationen i en skriftlig handling. 
 
När ert företag, eller om någon på företagets vägnar, förser oss 
med personuppgifter om någon annan fysisk person, ansvarar 
företaget för att företaget har rätt att ge oss dessa personuppgif-
ter. Företaget åtar sig också att underrätta dessa personer om 
innehållet i vår information om behandling av personuppgifter. 
 


