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PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S PRIVATKONTO

1. DEFINITIONER
Avtal:
Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Privatkonto
samt eventuell ansökan beträffande Kontokredit tillsammans
med dessa Produktvillkor och de Allmänna villkoren.
Beviljad kredit:
Den summa Banken beviljat att Kontohavare med Kontokredit
kan använda för kreditköp och uttag.
Konto:
Bankens Privatkonto som kan erhållas genom att ansöka om
FOREX Privat.
Kontohavare:
En eller flera fysiska personer för vilka ett Konto förs och som är
fordringsägare gentemot Banken beträffande Tillgodohavande
på Kontot.
Kontokredit:
En tilläggstjänst till Kontot som ger Kontohavaren möjlighet att
utnyttja en kredit på Kontot i de fall Kontots saldo understiger
noll kronor.
Kort:
Bankens bankkort som är anknutet till Kontot.
Spärrservice:
Bankens spärrtjänst där Kund kan spärra Kortet dygnet runt.
Telefonnumret för spärrtjänsten finns på Bankens hemsida och
kan erhållas av Bankens butiker.
Tillgodohavande:
Vid var tid innestående belopp på Kontot, som genom insättningar påförts detta.
Övriga termer som definierats i de Allmänna villkoren har
samma betydelse i dessa Produktvillkor som de har i de
Allmänna villkoren.
2. BESKRIVNING AV PRIVATKONTOT
Kontot är ett konto som används för regelbundna insättningar
av lön, pension, barnbidrag, bostadsbidrag eller andra typer
av ersättningar. Kontot får inte användas till företagstransaktioner.
Pengarna disponeras via uttag i Bankens butiker, via Kort
enligt vid var tid gällande regler för Kortet och överföringar
via Internet- och mobilbank. Till Kontot går det att koppla en
Kontokredit efter sedvanlig kreditprövning. Kontokrediten ger
Kontohavaren möjlighet att utnyttja en kredit på Kontot i det
fallet Kontots saldo understiger noll kronor. Om det inte sker
månatliga insättningar eller dessa väsentligen understiger vad
som uppgivits av Kontohavaren, har Banken rätt att säga upp
krediten.
3. TRÄFFANDE AV AVTAL
Genom att skriva under ifylld ansökan om FOREX Privat, vari
Kontot ingår, godkänner Kunden dessa Produktvillkor samt
Bankens Allmänna villkor, vilka efter ansökans godkännande
av Banken tillsammans bildar Kundens Avtal med Banken
avseende Kontot. När ansökan godkänts av Banken läggs ett
Konto upp enligt Avtalet. I FOREX Privat ingår även Bankens
Internet- och mobilbank samt Kort. För användning av Bankens
Internet- och mobilbank samt Kortet tillämpas Produktvillkoren
för dessa. Kontohavare är fordringsägare gentemot Banken
beträffande Tillgodohavandet på Kontot.
För att ansöka om FOREX Privat och Kontot krävs det att
Kunden är myndig.
En Kontohavare kan godkännas maximalt tre Konton av detta
slag hos Banken. Respektive Kontohavare kan till dessa Konton
sammanlagt koppla maximalt tre Kort. Kontohavare kan,
trots eventuellt innehav av fler Konton, inte erhålla mer än en
Kontokredit.
Om två Kontohavare ansöker om ett gemensamt Konto måste
dessa, för att beviljas ett Konto och eventuell Kontokredit, vara
folkbokförda på samma adress. Efter beviljande från Banken
har de två Kontohavarna samma rätt att disponera Kontot.
Vid ansökan av Kontokredit kommer Banken att göra en
sedvanlig kreditprövning. Efter att en sedvanlig kreditprövning
gjorts kan Kontokrediten öppnas för Kontohavare som har
godkänts kreditprövningen och därutöver bedöms ha förutsättning att motsvara det förtroende som Kontokrediten innebär.
Ansökan angående Kontokrediten blir då en del av Avtalet.
Om Kontohavaren begär det ska skriftlig information om
kreditprövningen lämnas av Banken.
Om Kunden även har andra produkter eller Betaltjänster hos
Banken gäller för dessa även Produktvillkoren för respektive
produkt eller Betaltjänst.
4. DISPONERING AV KONTOT/VILLKOR FÖR
UTNYTTJANDE AV EVENTUELL KONTOKREDIT
Disponering av Kontot
Kontot kan användas för insättningar, överföringar, betalningar

samt uttag. Vid disponering ska Kontohavare alltid ange
information om belopp för varje transaktion samt uppgift om
kontonummer eller motsvarande information. Kontot kan disponeras av Kontohavaren via Bankens butiker samt Internet- och
mobilbanken. Kontohavaren är skyldig att efter begäran från
Banken uppvisa giltig legitimation. Förfoganderätt över Kontot
har Kontohavaren samt den som av Kontohavaren fått fullmakt.
Om god man eller förvaltare utsetts för Kontohavaren, bestäms
dispositionsrätten av vid var tidpunkt gällande lagar och regler.
De uppdrag som lämnas till Banken via bl a Bankens butiker
och via Internet- och mobilbank är bindande för Kontohavaren.
Kontohavaren förbinder sig att inte använda Kontot eller
anknuten tilläggstjänst i strid med gällande lagstiftning.
Banken har rätt att meddela särskilda anvisningar och föreskrifter om hur Kontohavaren ska hantera sitt Konto och eventuell
Kontokredit.
Villkor för utnyttjande av eventuell Kontokredit
Kontohavare kan om Kontokredit beviljats disponera över
Kontokrediten genom att göra uttag och Betalningsorder från
Kontot, i enlighet med ovan, då Kontots saldo understiger noll
kronor.
Vid betalning av kreditfordran avräknar Banken samtliga på
kapitalskulden till betalning förfallna avgifter, kostnader och
räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

Ränta på Tillgodohavande beräknas efter den årsräntesats
och enligt de grunder Banken vid var tid allmänt tillämpar för
Tillgodohavande av detta slag. Denna information kan erhållas
från Bankens hemsida eller av Bankens butiker.
Ränta på kredit
Vid utnyttjande av kredit ska Kontohavaren betala ränta till
Banken efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid
utestående kreditbelopp. Räntan under kredittiden förfaller
månadsvis och belastas Kontot den sista i varje månad.
Räntan beräknas dag för dag. Den räntesats som gäller när
krediten lämnas är angiven i ansökan/Avtalet. Uppgift om
aktuell ränte¬sats framgår av vid var tid gällande Prislista som
finns att tillgå på Bankens hemsida, i Bankens butiker och via
kundtjänst.
Banken får ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning det
motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader
för Banken eller andra kostnadsförändringar som Banken
inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Banken är
skyldig att tillämpa dessa villkor även till Kontohavares förmån.
Banken underrättar Kontohavaren om ändrad räntesats innan
ändringen börjar gälla, se punkten 18. Vid ränteändring äger
Kontohavaren rätt att utan särskild avgift omedelbart avsluta
Kontokrediten. Sådan begäran ska lämnas till Banken skriftligen. Kontohavaren antas ha godkänt ändringarna genom
fortsatt användande av Kontot.

Byte av kredittagare
Kontohavaren äger inte rätt att överlåta krediten till annan
kredittagare utan Bankens skriftliga medgivande. Sedvanlig
kreditprövning ska ske innan slutligt beslut kan lämnas av
Banken.

Dröjsmålsränta
Om Kontohavaren är i dröjsmål med betalning till Banken,
ska Kontohavaren betala dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) på det obetalda beloppet från förfallodagen tills
dess att full betalning sker. Se även förseningsavgifterna som
nämns ovan.

5. TIDPUNKT FÖR MOTTAGANDE AV EN BETALNINGSORDER, MAXIMAL GENOMFÖRANDETID
OCH BRYTTIDPUNKT

8. DET TOTALA BELOPPET SOM SKA BETALAS

Banken ska, när Kontohavaren lämnar en Betalningsorder
till eller från Kontot via Bankens butiker, anses ha tagit emot
Betalningsordern när Banken har mottagit godkännande enligt
de Allmänna villkoren eller vid en senare tidpunkt som Banken
informerar Kontohavaren om när godkännandet lämnas till
Banken.
När Kontohavaren är Betalningsmottagare i en Betalningstransaktion ska Banken valutera och göra Betalningstransaktionens
belopp tillgängligt för Kontohavarens förfogande så snart som
möjligt efter det att beloppet krediterats Bankens konto. Valuteringsdagen för krediteringen av Kontot är senast den Bankdag
då Betalningstransaktionens belopp krediteras Bankens konto.
För maximala genomförandetider och Bankens bryttidpunkt
se under motsvarande rubrik i de Allmänna villkoren, för
närvarande punkt 8.
6. BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN AV KONTOT
Kontohavare kan inte initiera Betalningsorder till ett utländskt
konto och inte heller till Kontot ta emot en Betalningsorder från
ett annat land än Sverige.
7. AVGIFTER, KOSTNADER OCH RÄNTA
Avgifter och kostnader
Om Kontohavaren är i dröjsmål med betalning till Banken ska
Kontohavaren betala påminnelseavgift, förseningsavgift samt
eventuella inkassoavgifter som Banken vid var tid allmänt til�lämpar. Priser och avgifter framgår av Prislistan.
Banken har rätt att utan föregående meddelande belasta Kontot för att täcka avgifter och kostnader som hänförs till Kontot,
eventuell Kontokredit eller annan tjänst eller produkt som har
anknytning till Kontot. Banken har även rätt att belasta Kontot
för utlägg, kostnader eller arvode för uppdrag som utförs åt
Kontohavaren och för betalning för annan förfallen fordran
som Banken har mot Kontohavaren (kvittning). Kvittning får
dock inte göras mot lön, pension eller därmed jämförbara
medel i den utsträckning Kontohavaren behöver beloppet för
sitt uppehälle. Kontohavare informeras om att dessa kostnader
dragits från Kontot i Kontoutdraget. Utöver avgifterna ovan
kan skatter, avgifter eller kostnader som inte påförts av Banken
tillkomma.
Banken underrättar Kontohavaren om en avgiftshöjning innan
ändringen börjar gälla, se punkt 18.
Ränta
Banken tillgodoräknar Kontohavaren ränta, beräknad dag för
dag, på Tillgodohavandet. Räntan kapitaliseras årligen per
den 31 dec och beräknas efter faktiska antal dagar. Ränta på
belopp som sätts in på Kontot räknas från och med dagen efter
insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och med
dagen före uttagsdagen. Vid överföring via Internetbanken
mellan Kontohavarens konton i Banken utgår ränta även för
insättningsdagen. Banken gör avdrag för preliminärskatt enligt
vid var tid gällande lagar och bestämmelser. Banken innehåller
f.n. 30 % i preliminärskatt på kapitaliserad ränta för dödsbon
och fysisk person bosatt i Sverige.

Det totala beloppet som ska betalas är summan av det utnyttjade kreditbeloppet och Kontohavarens samlade kreditkostnader beräknat utifrån antagandet att hela respektive halva
kreditbeloppet har utnyttjats under den antagna kredittiden om
12 månader. I ansökan/Avtalet anges två exempel på vad det
totala beloppet kan bli utifrån de förutsättningar som gäller vid
tidpunkten för ansökans/Avtalets upprättande. Eftersom räntan
är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad
det totala beloppet kan bli.
9. FREKVENS OCH MEDIUM FÖR INFORMATION
OM BETALNINGSTRANSAKTIONER
Banken lämnar/gör tillgänglig information till Kontohavaren
om genomförda Betalningstransaktioner som gjorts till eller från
Kontot minst en gång i månaden i form av ett Kontoutdrag.
Kontoutdraget avser den period som anges på Kontoutdraget.
Om Kontohavaren har tillgång till Internetbank kan Banken
göra Kontoutdraget tillgängligt via denna kanal. Kontoutdraget
sätts då en gång i månaden in i Kontohavarens inbox i Internetbanken. I annat fall, d v s då Kontohavare inte har tillgång till
Internetbank, eller om Kontohavaren särskilt begär det, skickas
Kontoutdraget per post.
För vissa typer av Betaltjänster lämnar Banken särskild
information. Vid Betalningstransaktioner via Bankens butiker
erhållas även ett kvitto i samband med Bankens mottagande
av Betalningsordern.
10. TEKNISKA KRAV PÅ UTRUSTNING I
ANKNYTNING TILL KONTOT
De tekniska kraven för produkter som används i anknytning till
Kontot som t ex Internet- och mobilbanken finns specificerade i
Produktvillkoren för Internet- och mobilbanken.
11. SKYDDS- OCH KORRIGERINGSANSVAR FÖR
KONTOHAVARE MED ANKNUTNA TJÄNSTER
I de fall Kontohavaren har tillhörande tjänster eller produkter
anknutna till Kontot förbinder sig Kontohavaren att följa de
villkor angående bl a hur Betalningsinstrument ska skyddas,
vilket ansvar Kontohavaren har att meddela om obehöriga
Betalningstransaktioner samt göra spärranmälningar vid förlust
av Betalningsinstrument i enlighet med Produktvillkoren för
respektive tjänst eller produkt.
12. ÖVERTRASSERING
Det är inte tillåtet att överskrida i ansökan/Avtalet överenskommen kreditgräns. Kontohavaren ska därmed tillse att Kontot
och/eller Kontokrediten inte övertrasseras, genom sådant
överskridande. Kontohavaren är skyldig att vid var tid hålla sig
informerad om aktuellt disponibelt belopp. Kontohavaren har
skyldighet att omedelbart täcka eventuellt underskott på Kontot
och/eller Kontokrediten genom inbetalning eller överföring till
Kontot. Vid övertrassering av Kontot och/eller Kontokrediten
äger Banken rätt att utan föregående avisering, belasta Kontot
med övertrasseringsränta och övertrasseringsavgift enligt
Prislistan.

32.21.192 201502

Gäller från 3 jun 2015

Sid 2/2

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S PRIVATKONTO

Vid övertrassering har Banken även rätt att utan föregående
meddelande spärra Kontot och Kontokrediten i enlighet med
punkt 13 nedan. I samband med detta kan även eventuella tjänster kopplade till Kontot spärras såsom t ex Kort eller
eventuell Kontokredit. Om övertrasseringen är väsentlig eller
uppkommer vid upprepade tillfällen, har Banken rätt att avsluta
Kontot i enlighet med vad som stadgas om uppsägning i de Allmänna villkoren, för närvarande punkt 13, samt rätt att säga
upp krediten till betalning i förtid. Därvid ska bestämmelserna i
punkt 14 andra till fjärde stycket äga motsvarande tillämpning.
13. BANKENS RÄTT ATT SPÄRRA KONTOT OCH
AVBRYTA UTNYTTJANDET AV KONTOKREDITEN

Om Kontohavaren tidigare har befriats från skyldigheten att
betala Kontokrediten i förtid med stöd av bestämmelserna
ovan, gäller inte dessa bestämmelser om dröjsmål med betalning upprepas vid ytterligare tillfälle.
Om Kontohavaren önskar att säga upp Kontokrediten i förtid
ska Kontohavaren meddela Banken detta och betala tillbaka
utestående kreditbelopp samt ränta och andra kostnader för
krediten fram till förtidsbetalningen. Banken får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att krediten betalas i förtid.
15. SLUTRÄKNING OCH ÅTERBETALNING AV
KREDITEN

1. Kontohavare har brutit mot Avtalet eller mot Produktvillkoren
för en anknuten tjänst eller produkt;

När avtalad kredittid utgått utan att Banken medgivit förlängning av kredittiden eller då krediten ska betalas i förtid på
grund av Kontohavarens eller Bankens förtida uppsägning
upprättar Banken en sluträkning där det totala skuldbeloppet
framgår. Kontohavaren är skyldig att omedelbart betala
skulden enligt sluträkningen.

2. Det finns skälig anledning att anta att Kontohavaren inte
kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Banken, att Kontot
och/eller eventuell Kontokredit missbrukas av Kontohavare
eller att Kontot används av obehörig;

Om det finns två Kontohavare som tillsammans har beviljats
Kontokrediten, är Kontohavarna solidariskt betalningsskyldiga
för vid varje tillfälle aktuell skuld jämte upplupen ränta och
avgifter.

Banken har rätt att omgående spärra Kontot och avbryta
utnyttjandet av eventuell Kontokredit om någon av följande
omständigheter föreligger:

3. Då övertrassering sker av Kontot enligt punkt 12;
4. Kontohavarens identitet inte kunnat kontrolleras tillförlitligt
eller tillräcklig information om Kontohavarens identitet eller
affärsförbindelsens syfte och art inte kunnat inhämtas för att
uppnå tillfredställande kundkännedom;
5. De sanktioner som EU-rådet vid var tid utfärdar, som riktar
sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i
terroristhandlingar eller samröre med terrorister, och personer
med anknytning till vissa regimer utanför EU, avser Kontohavaren.
Kontohavaren kommer att informeras om sådan spärr och/
eller avbruten rätt att utnyttja Kontokrediten i enlighet med vad
som stadgas i de Allmänna villkoren under punkten om hur
meddelanden sänds, för närvarande punkt 4.
14. UPPSÄGNING AV KONTOKREDITEN TILL
BETALNING I FÖRTID
Banken har rätt att säga upp Kontokrediten till betalning i förtid
vid tidpunkt som Banken bestämmer, om någon av följande
omständigheter föreligger:
a. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med
betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av
summan av kapitalskulden och avgifter, kostnader och räntor,
som är förfallna till betalning, nedan kallade kreditfordringen.
b. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med
betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av
kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som
har förfallit vid olika tidpunkter.
c. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med
betalningen.
d. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt, undandrar
sig att betala kreditfordringen.
Om Banken kräver betalning i förtid enligt någon av punkterna a, b eller c gäller en uppsägningstid om minst fyra
veckor räknat från den tidpunkt då Banken antingen sänder
ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till Kontohavaren eller om uppsägningen utan sådan åtgärd kommer
Kontohavaren tillhanda.
Har Banken krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna
a, b eller c, är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i
förtid, om Kontohavaren före utgången av uppsägningstiden
betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt
de avgifter som har förfallit. Detsamma gäller om Kontohavaren vid uppsägning enligt punkt d ovan ställer godtagbar
säkerhet för Kontokrediten, genast efter uppsägningen eller
inom medgiven uppsägningstid.

16. AVGIFTER DÅ BANKEN VÄGRAR ATT UTFÖRA
EN BETALNINGSORDER
Vägrar Banken att utföra en Betalningsorder sker underrättelse
snarast enligt vad som stadgas i de Allmänna villkoren under
punkten om hur meddelanden sänds, för närvarande punkt 4.
I de fall det finns en skälig grund för vägran har Banken rätt
att ta ut en sådan administrativ avgift som nämns i Prislistan.
17. ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDET AV
EN BETALNINGSORDER
Ansvarsregler för Betalningsorder som avgår från
Kontot
Se under punkten Bankens ansvar för genomförandet av en
Betalningsorder i de Allmänna villkoren, för närvarande punkt 11.
Ansvarsregler för Betalningstransaktioner som
ankommer till Kontot
Banken ska kreditera Kontot så snart som möjligt efter det att
Banken erhållit medlen. Om uppgift om Kontot saknas eller är
felaktig meddelar Banken att Kontohavare har medel i Banken
i enlighet med vad som stadgas i de Allmänna villkoren under
punkten om hur meddelanden sänds, för närvarande punkt
4. Innan överföring krediteras Kontot för eventuella avgifter i
enlighet med Prislistan.
Kontohavarens rätt till ersättning
Kontohavare har rätt till ersättning för avgifter och ränta som
förorsakats denne på grund av att en Betalningstransaktion inte
genomförts eller genomförts bristfälligt och detta enligt ovan
inte beror på Kontohavare.
18. MEDDELANDEN
Allmänt gäller vad som stadgas i Bankens Allmänna villkor
om hur meddelanden sänds, för närvarande punkt 4. Vad
gäller meddelanden avseende Kontokrediten ska dock vid
motstridigheter följande ha företräde.
Om Kontohavaren är ansluten till Bankens Internetbank
eller annan elektronisk kommunikationstjänst kan Banken
tillhandahålla Kontoutdrag, information och meddelanden till
Kontohavaren därigenom. I annat fall skickas information och
meddelanden per post till den adress som är registrerad hos
Banken eller som i annat fall är känd för Banken.
Information och meddelanden som lämnas via Bankens Internetbank eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha
nått Kontohavaren så snart den gjorts tillgänglig.

19. ÅNGERRÄTT AVSEENDE KONTOKREDIT
Kontohavaren har rätt att frånträda kontokreditavtalet genom
att lämna eller sända ett meddelande om detta till Banken inom
14 dagar från den dag då Avtalet ingicks, eller från den dag
då Kontohavaren får del av avtalsvillkor och övrig information
om detta sker vid ett senare tillfälle än vid Avtalets ingående.
Kontohavaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den
dag då Kontohavaren lämnade eller sände sitt meddelande
om att Avtalet frånträds betala tillbaka hela det utnyttjade
kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Ränta ska utgå
från den dag Kontohavaren fick tillgång till krediten till och
med den dag den återbetalades till Banken.
Ovanstående gäller även om det finns flera Kontohavare och
endast en av dem utövat ångerrätten.
Banken ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då
Banken tog emot Kontohavarens meddelande om att Avtalet
frånträds återbetala de avgifter som Kontohavaren har erlagt
med anledning av Kontokrediten med undantag för utgifter
som Banken kan ha erlagt till det allmänna.
Om Kontohavaren utnyttjar sin ångerrätt beträffande Kontokrediten är kredittagaren inte heller bunden vid ett anknytande
avtal om tjänst som tecknats med anledning av kreditavtalet,
t ex låneskyddsförsäkring.
I ansökan/Avtalet angiven kostnad vid utnyttjande av ångerrätten är beräknad utifrån antagandet att hela kreditbeloppet
har utnyttjats samt utifrån de förutsättningar som gäller vid
tidpunkten för ansökans/Avtalets upprättande.
20. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Detta Avtal träder i kraft vid Bankens godkännande av
ansökan om Konto och i tillämpliga delar vid Bankens godkännande av ansökan om Kontokredit. Detta Avtal gäller tillsvidare
med undantag för den del av Avtalet som avser Kontokrediten
(kredittiden), vilken gäller för 12 månader och förlängs, om
Banken inte meddelar annat, med det antal månader som
anges i ansökan/Avtalet varje gång sådant medgivande
lämnas. Om Kontohavaren inte önskar att kredittiden förlängs
ska Kontohavaren säga upp Kontokrediten före kredittidens utgång i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 14 sista stycket.
I tillägg till vad som stadgas om uppsägning i de Allmänna
villkoren, för närvarande punkt 13, har Banken även rätt att
säga upp Kontokrediten om det inte sker månatliga insättningar eller dessa väsentligen understiger vad som uppgivits
av Kontohavaren.
Uppsägning av Kontot sker enligt vad som stadgas om uppsägning i de Allmänna villkoren, för närvarande punkt 13.
Avtalet gäller dock i tillämpliga delar efter uppsägning för
samtlig skuld som belastar Kontot. Detta innebär bl a att Kontohavare är betalningsskyldig såväl för Betalningstransaktion
som genomförs innan Kontot sagts upp men som bokförs på
Kontot först efter uppsägningstidpunkten, som för Betalningstransaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kontot
har upphört.
Om en Kontohavare vill säga upp Kontot och det finns flera
Kontohavare, gäller uppsägningen för alla Kontohavare. Om
Kontohavare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare enligt
11 kap. 7 § i föräldrabalken förordnas, upphör Avtalet och
rätten att använda Konto och eventuell Kontokredit. Detsamma
gäller även om någon av de uppräknande omständigheterna
endast gäller för en av flera solidariskt betalningsansvarig.
Om Kontohavare säger upp ett Konto till vilket ett Kort är anslutet
gäller även bestämmelsen under punkten om uppsägning i
Kortets Produktvillkor.
Vid avslut av Kontot överförs eventuellt Tillgodohavande till av
Kontohavaren valt konto.
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