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Avtale om 
Innskudd med fast rente

Bl.nr. T16.050.11 Copyright SPAMA 2019.03.19. (v. 2017.02.17)

Bank

Organisasjonsnummer:

Del D av kontoavtalen

Opplysninger om kontohaver

1) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer 

1) 1) 1)

E-postadresse

Navn, adresse

Tlf. hjem Mobil Tlf. jobb

StatsborgerskapFødselsdato/Fødested Kjønn

Kontotype

Ny/Endring Kontonummer

Kontohavers fødselsnummer/D-nummer

Betingelser

Administrasjonsgebyr (ved uttak før utløpsdato)
% p.a. % p.a. 
Konto for godskrift av renter/Belastning av kostnader

Fra

Renter godskrives

Nominell rente f.t. Effektiv rente f.t.

  Bindingstid:

Til

Beregningsmåte for ev. rentetap

Innskuddsbeløp

Spesielle vilkår

Avtalevilkår for fastrenteinnskudd

1. Kort beskrivelse av fastrenteinnskudd  
Fastrenteinnskudd er innskudd på en sparekonto der det avtales at innskuddsbeløpet bindes for en bestemt tidsperiode (bindingstiden) til en 
forhåndsavtalt rente. 

2. Avtaleinngåelse  
Banken kan fastsette minste innskuddsbeløp for å inngå avtale om fastrenteinnskudd.  
Avtalevilkårene for fastrenteinnskudd suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går 
Avtalevilkår for fastrenteinnskudd foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

3. Kostnader ved bruk av kontoen mv. 
Kostnadene ved å etablere og forvalte kontoen fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet 
måte. 
Kostnadene vil bli belastet den konto som er særskilt angitt for dette.  
Rentesats for innskuddet og tidspunkt for når kunden godskrives renter er angitt ovenfor.

4. Bindingstid  
Bindingstiden for innskuddet er angitt ovenfor. Frem til bindingstiden begynner å løpe kan det gjøres innskudd på kontoen. I bindingstiden er 
kontoen sperret for innskudd og uttak, og kan heller ikke sies opp, jf finansavtaleloven § 20 annet ledd. 

5. Etter bindingstiden  
Etter bindingstidens utløp forrentes innskuddet som ordinær brukskonto i banken, så fremt ikke banken og kunden har avtalt annen 
disponering av midlene. Vilkårene for denne type konto fremgår av bankens prisliste. 
Før bindingstiden utløper, vil banken normalt sende tilbud om et nytt fastrenteinnskudd, så fremt banken fortsatt tilbyr dette. 
Ved aksept av tilbudet vil innskuddet være bundet for en ny periode på de tilbudte vilkår.

6. Uttak før bindingstiden utløper  
Krever kunden utbetaling av hele eller deler av innskuddsbeløpet før bindingstidens utløp, vil banken beregne et administrasjonsgebyr som 
angitt ovenfor.  
Dersom rentesatsen på fastrenteinnskuddet på uttakstidspunktet er lavere enn ordinær sparekonto i banken, kan banken i tillegg til 
administrasjonsgebyret kreve erstattet sitt rentetap som følge av det for tidlige uttaket.  
Rentetapet beregnes på den måten som er angitt ovenfor. 
Dersom kunden ikke er forbruker, og kundens samlede innskudd overstiger en million euro eller tilsvarende i norske kroner eller andre valutaer, 
stilles det i tillegg krav om over 30 dagers varslingsfrist før fastrenteinnskuddet kan tas ut.

7. Spesielt om skattemessige forhold  
Uavhengig av hvilke tidspunkter som er avtalt for når renter skal godskrives kunden, vil banken oppgi beregnede renter for hvert 
skattemessige inntektsår til ligningsmyndighetene.                          



Side 2 av 2

Kontohavers underskrift
Ett eksemplar av kontoavtalen er mottatt av, eller på annen måte gjort tilgjengelig for kontohaver. Kontohaver bekrefter å ha fått anledning til å sette 
seg inn i kontoavtalen før den ble inngått.
Sted, dato

Kontohavers/Kontoåpners underskrift

Bankens underskrift
Sted, dato

Bankens underskrift
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Navn, adresse
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Mobil
Tlf. jobb
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Fødselsdato/Fødested
Kjønn
Kontotype
Ny/Endring
Kontonummer
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Administrasjonsgebyr (ved uttak før utløpsdato)
% p.a. 
% p.a. 
Konto for godskrift av renter/Belastning av kostnader
Fra
Renter godskrives
Nominell rente f.t.
Effektiv rente f.t.
  Bindingstid:
Til
Beregningsmåte for ev. rentetap
Innskuddsbeløp
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Avtalevilkår for fastrenteinnskudd
1. Kort beskrivelse av fastrenteinnskudd 
Fastrenteinnskudd er innskudd på en sparekonto der det avtales at innskuddsbeløpet bindes for en bestemt tidsperiode (bindingstiden) til en forhåndsavtalt rente. 
2. Avtaleinngåelse 
Banken kan fastsette minste innskuddsbeløp for å inngå avtale om fastrenteinnskudd. 
Avtalevilkårene for fastrenteinnskudd suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går Avtalevilkår for fastrenteinnskudd foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.
3. Kostnader ved bruk av kontoen mv.
Kostnadene ved å etablere og forvalte kontoen fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.
Kostnadene vil bli belastet den konto som er særskilt angitt for dette. 
Rentesats for innskuddet og tidspunkt for når kunden godskrives renter er angitt ovenfor.
4. Bindingstid 
Bindingstiden for innskuddet er angitt ovenfor. Frem til bindingstiden begynner å løpe kan det gjøres innskudd på kontoen. I bindingstiden er kontoen sperret for innskudd og uttak, og kan heller ikke sies opp, jf finansavtaleloven § 20 annet ledd. 
5. Etter bindingstiden 
Etter bindingstidens utløp forrentes innskuddet som ordinær brukskonto i banken, så fremt ikke banken og kunden har avtalt annen disponering av midlene. Vilkårene for denne type konto fremgår av bankens prisliste.
Før bindingstiden utløper, vil banken normalt sende tilbud om et nytt fastrenteinnskudd, så fremt banken fortsatt tilbyr dette.
Ved aksept av tilbudet vil innskuddet være bundet for en ny periode på de tilbudte vilkår.
6. Uttak før bindingstiden utløper 
Krever kunden utbetaling av hele eller deler av innskuddsbeløpet før bindingstidens utløp, vil banken beregne et administrasjonsgebyr som angitt ovenfor. 
Dersom rentesatsen på fastrenteinnskuddet på uttakstidspunktet er lavere enn ordinær sparekonto i banken, kan banken i tillegg til administrasjonsgebyret kreve erstattet sitt rentetap som følge av det for tidlige uttaket. 
Rentetapet beregnes på den måten som er angitt ovenfor.
Dersom kunden ikke er forbruker, og kundens samlede innskudd overstiger en million euro eller tilsvarende i norske kroner eller andre valutaer, stilles det i tillegg krav om over 30 dagers varslingsfrist før fastrenteinnskuddet kan tas ut.
7. Spesielt om skattemessige forhold 
Uavhengig av hvilke tidspunkter som er avtalt for når renter skal godskrives kunden, vil banken oppgi beregnede renter for hvert skattemessige inntektsår til ligningsmyndighetene.                          
Kontohavers underskrift
Ett eksemplar av kontoavtalen er mottatt av, eller på annen måte gjort tilgjengelig for kontohaver. Kontohaver bekrefter å ha fått anledning til å sette seg inn i kontoavtalen før den ble inngått.
Sted, dato
Kontohavers/Kontoåpners underskrift
Bankens underskrift
Sted, dato
Bankens underskrift
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