Förhandsinformation enligt lagen
(2005:59) om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler – Inlåningskonto
2016-07-01
Vid ingående av ett nytt avtal mellan Sparbanken Syd
(banken) och en konsument på distans ska banken enligt
lag ge konsumenten viss s.k. förhandsinformation. Nedan
följer denna information.
1. Namn, adress m.m.
Sparbanken Syd
548000–7425
Box 252
271 25 YSTAD
0411-82 20 00
info@sparbankensyd.se
Bankens huvudsakliga verksamhet omfattar in- och
utlåning, förmedling av betalningar samt försäljning och
rådgivning avseende finansiella instrument.
2. Ansvarig tillsynsmyndighet
Banken står under Finansinspektionens tillsyn.
3. Tjänstens huvudsakliga egenskaper
Banken erbjuder olika typer av olika inlåningskonton för
olika ändamål. På inlåningskonto kan kund göra
insättningar och uttag i enlighet med de allmänna villkor
som gäller för respektive kontotyp.
4. Pris inkl. arvoden, skatter och avgifter
I förekommande fall utgår kostnader och avgifter enligt de
grunder som banken vid varje tidpunkt tillämpar och enligt
fastställt pris/avgift enligt bankens prislista.
Vid förtidsinlösen av Fasträntekonto har banken rätt att ta
ut en uttagsavgift.
Banken gör avdrag för preliminär skatt avseende
kapitaliserad ränta enligt vid var tid gällande lagar och
bestämmelser. För fysiska personer bosatta i Sverige och
för dödsbon gör banken för närvarande avdrag för
preliminär skatt motsvarande 30 procent av kapitaliserad
ränta. Avdrag för preliminär skatt kan debiteras kontot.
Några andra skatter gör banken för närvarande inte avdrag
för.

m.m. eller motsvarande som banken på din begäran
fullgjort innan du utöver din ångerrätt. Härutöver har du rätt
att senare säga upp avtalet i enlighet med de övriga villkor
som gäller för produkten. Om du ångrar dig har banken rätt
till ersättning för den avtalade produkten för den tid du
utnyttjat produkten och för skäliga kostnader fram till dess
att du utnyttjat din ångerrätt. För att utöva din ångerrätt ska
du meddela banken genom att skicka ett skriftligt
meddelande.
9. Kostnaden för att ett medel för
distanskommunikation används
Normaltaxa används för kommunikationen med banken.
10. Tid under vilken erbjudandet gäller
Erbjudandet gäller tillsvidare.
11. Avtalets kortaste löptid
Avtalet gäller tillsvidare.
12. Avtalstid, uppsägning
Avtalet kan sägas upp i enlighet med vad som framgår av
de allmänna villkoren för produkten.
13. Tillämplig marknadsföringslag
Banken har följt de lagregler om marknadsföring som
gäller i Sverige.
14. Tillämplig lag och behörig domstol
För avtalet gäller svensk lag. Svensk domstol är behörig
att pröva frågor med anledning av avtalet. Banken följer
svensk lag om marknadsföring.
15. Språk
Banken tillhandahåller allmänna villkor och information på
svenska. Banken kommunicerar med sina kunder på
svenska.
16. Behandling av klagomål
Eventuella klagomål riktas till handläggaren eller till
bankens klagomålsansvarige. Beslut i klagomålsärende
fattas av den klagomålsansvarige. Kund som inte är nöjd
med bankens beslut kan vända sig till Allmänna
Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel.
08-508 860 00, eller till Konsumenternas Bank- och
finansbyrå, Box 24223, 104 51 Stockholm, tel. 0200 22 58
00, eller till domstol.
17. Insättningsgaranti
Inlåningskonton hos Sparbanken Syd omfattas av den
statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

5. Skatter, avgifter och kostnader som varken betalas
genom eller påförs av banken
Till följd av denna tjänst tillkommer inte skatter, avgifter
eller kostnader som varken betalas genom banken eller
påförs av banken.

Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har kund,
om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut
sina likvida medel innestående på konto hos banken, rätt
till särskild ersättning med sammanlagt högst 950 000
kronor.

6. Särskilda risker
Det finns inte några särskilda risker förknippade med
denna tjänst.

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel
som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, t.ex.
försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv,
försäkringsersättning, med högst fem miljoner kronor.

7. Sättet för betalning
Vissa konton ingår i en pakettjänst. I sådant fall framgår
avgiften för paketet i bankens prislista och hur denna avgift
betalas och sättet för fullgörande framgår av de allmänna
villkoren för tjänsten.
8. Ångerrätt
Om du ångrar dig har du rätt att säga upp denna tjänst
inom 14 dagar räknat från den dag du ingick avtalet.
Ångerrätten gäller enbart det inledande avtalet och inte de
enskilda avtal, tjänster under avtalstiden för detta avtal.
Någon ångerrätt föreligger heller inte för de enskilda avtal,
tjänster, uttag, köp, betalningar, transaktioner, överföringar

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar
från den dag banken försattes i konkurs eller
Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
För
ytterligare
information
om
den
statliga
insättningsgarantin
se
Riksgäldens
hemsida:
www.insattningsgarantin.se.

