SevenDay Sparkonto Företag
Allmänna villkor 2018-01
1. Allmänt
Parter är Express Bank Sverige Filial (516406-1102) med bifirma
SevenDay Bank (nedan kallad SevenDay Bank) och den för vilken ett
konto förs (nedan kallad Kontohavaren). Utöver dessa allmänna villkor
utgör SevenDay Banks prislista vilken finns tillgänglig på www.sevenday.
se en del av avtalet. Sparkontot hos SevenDay Bank omfattas av den
danska statliga insättningsgarantin med visst kompletterande skydd från
den svenska statliga insättningsgarantin. För vidare information se
www.sevenday.se.
2. Öppnande av konto
Endast juridiska personer får öppna SevenDay Sparkonto Företag, nedan
kontot.
3. Insättning på kontot
Kunden kan endast sätta in pengar på kontot genom att göra en inbetalning till Bankgiro nr 381-7327. Checkar, kontanter, postväxlar och
överföring direkt från bank är inte möjligt för insättning.
4. Uttag från kontot
Uttag sker genom att kunden fyller i och undertecknar särskild uttagsblankett som skickas till SevenDay Bank med post. SevenDay Bank
betalar det begärda beloppet, minus avgift för uttaget i enlighet med för
var tid gällande prislista, antingen genom överföring till kundens Bank
girokonto eller genom att skicka en s.k. bankgiroanvisning till kunden.
5. Ränta
Ränta på innestående medel på kontot räknas för samtliga kalenderdagar
under året. På insättningar räknas ränta från och med första vardagen
efter det att SevenDay Bank erhållit insatt belopp. På uttag räknas ränta
till och med dagen före uttagsdagen. Ränta utgår enligt den räntesats
som SevenDay Bank vid var tid allmänt tillämpar för SevenDay Sparkonto
Företag. SevenDay Bank har rätt att ändra räntesatsen med omedelbar
verkan. Information om förändringen meddelas kontohavaren via brev,
kontoutdrag eller annonsering i dagspress. Aktuell räntesats framgår
av SevenDay Banks vid var tid gällande prislista. Räntan kapitaliseras
den sista dagen varje kalenderår och är möjlig att disponera senast fem
vardagar därefter.
6. Priser
Priset för kontot och övriga tjänster utgår enligt de villkor som SevenDay
Bank vid var tid allmänt tillämpar för SevenDay Sparkonto Företag. Priset
framgår av SevenDays Bank vid var tid gällande prislista, vilken finns
tillgänglig på www.sevenday.se.
7. Övertrassering av kontot
Kunden är skyldig att vid var tid hålla sig informerad om aktuellt disponibelt belopp. Av SevenDay Banks lämnade besked om aktuellt saldo och
andra uppgifter lämnas mot bakgrund av för SevenDay Bank kända uttag
och insättningar. Kunden ska omedelbart täcka eventuellt underskott
på kontot genom inbetalning Vid övertrassering har SevenDay Bank rätt
att utan föregående avisering belasta kontot med avgift och övertrasseringsränta i enlighet med SevenDay Banks vid var tid gällande prislista
och dessutom att spärra kontot. Om underskottet är väsentligt, eller om
underskott har uppkommit vid upprepade tillfällen, har SevenDay Bank
rätt att avsluta kontot.
8. Begränsning av SevenDay Banks ansvar
SevenDay Bank är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, bojkott, lockout, eller liknande omständighet. Förbehållet
om strejk eller lockout gäller även om SevenDay Bank själv är föremål för
eller vidtar sådan konflikt åtgärd.

Föreligger hinder för SevenDay Bank att verkställa betalning eller vidta
annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten
betalning ska SevenDay Bank, om ränta är utfäst, betala ränta efter den
räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst utgår ej ränta.
SevenDay Bank ansvarar aldrig för indirekt skada.
9. Ändring av villkor
SevenDay Bank har rätt att ändra dessa villkor samt villkoren för eventuella tilläggstjänster. Information om villkorsförändring meddelas kunden.
10. Information av insättningsgaranti
Om inte kunden tillhör en av nedan angivna undantagna insättare omfattas insättningar på SevenDay Sparkonto Företag av den danska statliga
insättningsgarantin med kompletterande skydd av den svenska statliga
insättningsgarantin beviljat av den svenska Riksgälden.
Det kompletterande skyddet ersätter skillnaden mellan systemen så att
en insättare i filialen har samma skydd som den svenska lagstiftningen om
insättningsgarantins föreskrifter, ifall den danska garantin avviker från den
svenska. För vidare information se www.sevenday.se/insattningsgaranti.
Följande svenska och motsvarande utländska insättare är enligt lag
undantagna från rätt till ersättning från insättningsgarantin; banker, andra
kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enigt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder,
alternativ investeringsfonder (AIFM), pensionsfonder och landsting, kommuner och statliga myndigheter och insättare som inte har identifierats
enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism. Lag (2017:638).
11. Avslutande av konto
Kunden har rätt att avsluta kontot med omedelbar verkan. Vid flera
kontohavare måste kontot avslutas gemensamt av dessa. SevenDay
Bank har rätt att avsluta kontot om tillgodohavandet understiger 0,5 %
av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring och kunden
inte gjort uttag eller insättningar på kontot under de tre senaste åren.
SevenDay Bank har vidare rätt att avsluta kontot om kunden inte fullgör
sina väsentliga förpliktelser enligt detta avtal, om kunden handlat i strid
med gällande lag eller annan författning, eller om det föranleds av andra
juridiska eller andra restriktioner i Sverige eller annat land. SevenDay
Bank har vidare rätt att spärra kundens konto, vägra kunden tillgång till
kontot och/eller avsluta kontot med omedelbar verkan om kunden inte
tillhandahåller SevenDay Bank korrekt och fullständig information enligt
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt andra därmed sammanhängande lagar och regler eller om
SevenDay Bank till följd av nämnda lagstiftning annars är förhindrad att
fullgöra avtalet.
Vid uppsägning på grund av att kunden inte fullgör sina väsentliga förpliktelser enligt detta avtal ska kunden underrättas skriftligen.
Om det kan ske utan att SevenDay Bank lider oskälig kostnad eller skada
ska kunden ges möjlighet att rätta avtalsbrottet innan uppsägning sker
genom skriftlig uppmaning till kunden att vidta rättelse.
12. Reklamation
Kunden ska omgående för SevenDay Bank påtala eventuella fel eller
brister i utförandet av lämnat uppdrag. Motsvarande gäller om kunden
anser att SevenDay Bank inte utfört beordrat uppdrag.
13. Tvister
Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras i Sverige enligt svensk
lag, första instans ska vara Stockholms tingsrätt.
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