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365 Turbospar kan opprettes av alle private kunder fra og med
18 år som har Danske Nettbank.
Ovennevnte er en forutsetning for å få 365 Turbospar. Hvis du
velger å si opp avtalen om Danske Nettbank, vil banken kunne
si opp 365 Turbospar og dermed avslutte kontoen.
Du kan disponere kontoen via våre elektroniske kanaler; nettbank, brettbank, mobilbank og telebank. Det er ikke mulig å
sette inn eller ta ut penger i kassen ved våre filialer.
Det tilbys kun en konto per kunde.
Innbetaling
Du kan overføre penger til din 365 Turbospar når som helst via
våre elektroniske kanaler. Maksimum innskudd på konto er
kr 5 000 000.
Utbetaling
Du kan når som helst overføre beløp fra kontoen ved bruk av
nettbank, brettbank, mobilbank og telebank.
Rente
Det er flytende rente på kontoen. Det løper rente på innestående beløp på kontoen fra første krone og renten har månedlig
kapitalisering. Dersom innestående beløp på kontoen er kr
100 000 eller mer, og så lenge dette er tilfelle, vil en høyere
rentesats gjøre seg gjeldende på hele beløpet. Rentesatsene
fremgår av bankens til enhver tid gjeldende prisliste, av tilgjengelig kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.
Renter godskrives saldo på konto.
Oppsigelse av konto
Du kan si opp kontoen når som helst. Det vil bli beregnet og tilskrevet rente av saldoen den måneden 365 Turbospar blir avsluttet.
Danske Bank kan si opp kontoen med 8 ukers varsel.
Øvrige vilkår
Det er ikke mulig å tilknytte kort eller kreditt til kontoen.
Innskudd inntil kr 2 000 000 er sikret av Bankenes sikringsfond.
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For denne kontoen gjelder Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold som utleveres ved opprettelse. Ut over dette gjelder bankens regler for tilskriving og beregning av renter.
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