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Speciella villkor för inlåning på Valutakonto utgörs av Bankens Generella villkor, Kontovillkor Företag, villkor för respektive kontotyp och av villkoren nedan.
1. Förfogande över kontot
Innestående medel disponeras fritt utan uppsägning.
2. Ränta
Utöver vad som sägs i Kontovillkor Företag gäller att:
• Ränta krediteras eller debiteras på ovan angivna saldointervall,
vid räntetrappa specificeras flera intervaller.
• Räntan beräknas med utgångspunkt från ovan angivna räntebas med eventuell justering som anges av ovan angivna procentenheter. Vid räntetrappa specificeras räntan per saldointervall.
• Ränta kapitaliseras årsvis och gällande räntesats, vid räntetrappa flera, framgår ovan.
• Banken förbehåller sig rätten att justera räntevillkoren vid förändringar i det allmänna ränteläget.
3. Räntebaser
DanBID
Med DanBID avses Bankens dagsnoteringen av Danske Bank
(räntebas) varje Bankdag för inlåning med tillämpning av den
dagmodell som gäller för aktuell valuta.
DanBID fastställs av Banken ca klockan 10.00 varje Bankdag och
gäller fr.o.m. nästkommande Bankdag. Upplysningar om nya räntesatser kan fås av Banken från cirka kl 10.00 varje Bankdag.
Banken kan, utan att i förväg informera Kunden, ändra principen
för fastställande av DanBID.
EURIBOR
Med EURIBOR avses dagsnotering av EURIBOR 1 week (Euro
Interbank Offered Rate) med tillämpning 2 Bankdagar efter dagsnoteringen, och såvida annan överenskommelse inte träffats
skriftligen, med omräkning till verkligt antal dagar per år dividerat
med 360.
EURIBOR fastställs kl 11:00 varje Bankdag och används jämte
ovanstående eventuella justering för beräkning av ränta på kontobehållningen vid varje dags slut.
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4. Eventuell invändning
Eventuell invändning mot innehållet i denna handling ska, för att
kunna åberopas mot Banken, vara Banken tillhanda senast en (1)
vecka efter att Kunden fått del av denna handling.
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