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Villkor för Gårdskonto utgörs av Bankens Generella villkor, Kontovillkor Företag och villkoren nedan.
1. Öppnande av konto
Gårdskonto är ett Betalkonto. Kontot får endast öppnas av enskild näringsidkare som äger fastighet taxerad som lantbruksegendom. Vidare krävs det att Kunden är privatkund Danske Plus
eller privatkund Danske Exklusiv i Banken. Det är tillåtet att inneha fler än ett konto men endast ett per lantbruksegendom.
Kontot får läggas upp på flera kontohavare.

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.

2. Ränta
Utöver vad som sägs i Kontovillkor Företag gäller att:
Ränta krediteras eller debiteras enligt vad Banken vid var tid i
allmänhet tillämpar för konto av detta slag. Det finns två olika
räntenivåer för kontot – för behållning 0 - 50 000 SEK och kontobehållning över 50 000 SEK. Är saldot på kontot inom det övre
intervallet krediteras eller debiteras kunden den högre räntan på
hela beloppet.
Aktuell räntesats på kontot framgår i Business Online, Hembanken och på Bankens hemsida; www.danskebank.se.
3. Priser
Se bilaga till Generella villkor, ”Prislista Företag”.
4. Ändring av villkor
Banken förbehåller sig rätten att ändra i dessa villkor utan att i
förväg inhämta Kundens godkännande. Vid ändring av väsentlig
art ska Banken meddela Kunden om detta utan dröjsmål och
Kunden har då rätt att säga upp avtalet. Genom att fortsätta att
nyttja kontot har Kunden godkänt villkorsändringen.
5. Avtalets löptid, uppsägning och avslut av konto m m
Utöver vad som sägs i Generella villkor och i Kontovillkor Företag
gäller att Kunden får avsluta kontot med omedelbar verkan.
Banken kan alltid avsluta kontot med en uppsägningstid av minst
en månad.
6. Begränsning av Bankens ansvar, Meddelanden, Insättningsgaranti m m
Se Generella villkor.
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INFORMATION TILL KUND
Behandling av personuppgifter
När du har kontakt med banken i egenskap av privatkund, eller i
egenskap av anställd, 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/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.
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