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Villkor för Upphovsmannakonto avseende Icke-konsument utgörs av Bankens Generella villkor, Kontovillkor Företag och 

villkoren nedan. För Upphovsmannakonto gäller även särskilda regler enligt inkomstskattelagen. 

 
1. Öppnande av konto 

Upphovsmannakonto kan endast öppnas av Kund som är enskild 
näringsidkare med intäkter från litterära eller konstnärliga verk 
(ska vara intäkt av näringsverksamhet).  
 
Högst ett Upphovsmannakonto får öppnas per inkomstår. Insätt-
ning på Upphovsmannakontot får inte ske efter att Kunden sen-
ast ska ha lämnat inkomstdeklaration för det inkomstår som kon-
tot avser. 
 
Det är inte tillåtet att belåna ett Upphovsmannakonto. 
 
2. Insättning och ränta 

Insättningen på Upphovsmannakonto måste uppgå till minst 
10.000 kr för ett enskilt beskattningsår. 
 
Ränta räknas dag för dag. Ränta krediteras eller debiteras enligt 
vad Banken vid var tid i allmänhet tillämpar för konton av detta 
slag. För aktuell räntesats på kontot kontakta Banken.  
 
3. Uttag 

Enligt allmänna regler för Upphovsmannakonto får uttag göras 
tidigast fyra månader efter insättning. Därefter har Kunden rätt 
att återfå det insatta beloppet. Deluttag får inte understiga  
1 000 kr, om det inte är fråga om att avsluta kontot. 
 
Vid sjätte årets utgång är Banken skyldig att betala ut det åter-
stående beloppet. 
 
4. Priser 

Se Generella villkor, ”Prislista Företag”. 
 
5. Ändring av villkor 

Utöver vad som sägs i Generella villkor och i Kontovillkor Företag 
gäller att: 
Banken har rätt att ändra dessa villkor med omedelbar verkan 
om lagstiftning så kräver. 
 
6. 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 – dock tidigast 
fyra månader efter insättning, se punkt 3 ovan. 
 
7. 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. 
 


