
1. Allmänt
Parter är SevenDay Finans AB (556728-9219) (nedan 
kallat SevenDay) och den för vilken ett konto förs 
(nedan kallat Kontohavaren). Utöver dessa allmänna 
villkor utgör SevenDays prislista (vilken finns tillgänglig 
på www.sevenday.se), del av avtalet. Sparkonton hos 
SevenDay omfattas av den svenska statliga insättnings-
garantin. För vidare information se www.sevenday.se. 

2. Öppnande och förfogande
Kontohavaren förbinder sig att hantera koder på ett 
sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dem. 
Vid misstanke om att en obehörig kan ha fått kännedom 
om kod ska Kontohavaren genast informera SevenDay. 
Kontohavaren är införstådd med att de uppdrag som 
lämnas till SevenDay där inloggning skett med Bank-ID, 
är bindande för Kontohavaren. SevenDay har alltid rätt, 
att utan rätt till ersättning för Kontohavaren och utan 
föregående avisering, spärra Kontohavarens åtkomst 
till kontot via Internet och neka begärd transaktion, 
om det föreligger befogad anledning att kontrollera upp-
dragsgivarens behörighet eller på annat sätt verifiera 
uppdraget innan det eller vid misstanke om eller risk för 
obehörigt utnyttjande enligt SevenDays bedömning.

3. Insättning och uttag
Insättning till sparkontot kan göras via girering över 
bankgirot eller genom överföring till kontot med auto-
giro. Insättning kan inte göras genom att överlämna 
kontanter, check eller postväxel till SevenDay. En 
insättning anses ha gjorts på den bankdag då beloppet 
bokförs på Kontohavarens konto hos SevenDay. Uttag 
kan göras genom överföring till annat konto som 
Kontohavaren har hos SevenDay, genom överföring 
till fördefinierat konto i svensk bank, eller genom 
utbetalningsanvisning via Bankgiro. Överföringar mellan 
konton i SevenDay sker direkt. Övriga överföringar är 
normalt sett mottagaren tillhanda inom två bankdagar. 
Om uttagsavgift debiteras sker det per den dag uttaget 
gjordes som föranledde avgiften.

4. Ränta, priser mm.
Ränta på innestående medel på kontot räknas för 
samtliga kalenderdagar under året. På insättningar 
räknas ränta från och med första bankdagen efter det 
att SevenDay erhållit insatt belopp. Vid uttag räknas 
ränta till och med dagen innan uttagsdagen.
För SevenDay sparkonto med fast ränta gäller i övrigt 
ifråga om ränta vad som anges i punkt 11.
För annat konto än SevenDay sparkonto med fast ränta 
gäller följande. Ränta utgår enligt den räntesats som 
SevenDay vid var tid allmänt tillämpar för sparkonto 
och anges som effektiv årsränta. Räntan kapitaliseras 
den sista kalenderdagen varje månad och är möjlig att 
disponera senast fem bankdagar därefter. SevenDay 
gör avdrag för preliminär skatt från kapitaliserad ränta 
enligt vid var tid gällande lagar och bestämmelser.
Ränta utgår inte på Kontohavares totala saldo på 
konton hos SevenDay över 1.000.000 kr om annat inte 
avtalats särskilt med SevenDay.
SevenDay har rätt att ändra räntesatsen och avgift för 
kontot eller införa avgift för tjänst som tidigare varit 
avgiftsfri.
Om räntesats eller avgift ändras till nackdel för Konto-
havaren, och detta beror på omständigheter över vilka 
SevenDay inte råder, till exempel ändring i det allmänna 
ränteläget, lämnas underrättelse genom annonsering i 
dagspress eller genom meddelande direkt till Kontoha-
varen så snart det kan ske.
Om räntesatsen eller avgift ändras till nackdel för 
Kontohavaren och det beror på omständighet som 
SevenDay råder över lämnas underrättelse genom 
annonsering i dagspressen eller meddelande direkt till 
Kontohavaren senast 14 dagar innan ändringen träder 
i kraft.
Aktuella räntesatser, avgifter och prislista återfinns bl.a. 
på SevenDays hemsida, www.sevenday.se. Om Konto-
havaren inte godkänner ränte- eller avgiftsändringen har 
denna rätt att frånträda avtalet utan särskild kostnad, 
dock senast fem bankdagar efter det att ändringen 
trädde i kraft. Möjligheten att ändra räntesatsen gäller 
inte SevenDay sparkonto med fast ränta.

SevenDay har rätt att utan föregående avisering belasta 
Kontohavarens konto för täckande av vid var tid till-
lämpliga avgifter och kostnader hänförliga till kontot. 
Alla transaktioner redovisas löpande på SevenDays 
Internettjänst.

5. Övertrassering av kontot
Kontohavaren är skyldig att vid var tid hålla sig infor-
merad om aktuellt disponibelt belopp. Kontohavaren 
har skyldighet att genom inbetalning omedelbart täcka 
eventuellt underskott på kontot. De av SevenDays 
lämnade besked om aktuellt saldo och andra uppgifter 
lämnas mot bakgrund av för SevenDay kända uttag och 
insättningar. Vid övertrassering har SevenDay rätt att 
utan föregående avisering belasta kontot med avgift 
och övertrasseringsränta i enlighet med SevenDays 
vid var tid gällande prislista samt att utan föregående 
avisering spärra kontot. Om underskottet är väsentligt, 
eller om underskott har uppkommit vid upprepade tillfäl-
len, har SevenDay rätt att avsluta kontot.

6. Avslutande av konto
Kontohavaren har rätt att avsluta kontot med omedel-
bar verkan såvida kontot inte är knutet till ett SevenDay 
Sparkonto med fast ränta på vilket det finns ett saldo 
vid tidpunkten. SevenDay har rätt att avsluta kontot om 
tillgodohavandet understiger 0,5 procent av gällande 
prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring och 
Kontohavaren inte gjort uttag eller insättningar på 
kontot under de tre senaste åren. SevenDay har vidare 
rätt att avsluta kontot om Kontohavaren inte fullgör sina 
väsentliga förpliktelser enligt detta avtal, om Kontohava-
ren handlat i strid med gällande lag eller annan författ-
ning, eller om det föranleds av andra juridiska eller 
andra restriktioner i Sverige eller annat land. SevenDay 
har vidare rätt att spärra Kontohavarens konto, vägra 
denne tillgång till kontot och/eller avsluta kontot med 
omedelbar verkan om Kontohavaren inte tillhandahåller 
SevenDay korrekt och fullständig information enligt 
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism samt andra därmed samman-
hängande lagar och regler eller om SevenDay till följd 
av nämnda lagstiftning annars är förhindrad att fullgöra 
avtalet. Vid uppsägning på grund av att Kontohavaren 
inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal ska 
Kontohavaren underrättas skriftligen.
Om det kan ske utan att SevenDay lider oskälig kostnad 
eller skada ska Kontohavaren ges möjlighet att innan 
uppsägning sker, rätta avtalsbrottet, efter skriftlig 
uppmaning till Kontohavaren att vidta rättelse.

7. Reklamation
Kontohavaren ska till SevenDay reklamera eventuella 
fel eller brister i utförande av lämnat uppdrag eller 
tjänst. Samma sak gäller om Kontohavaren anser att 
SevenDay inte utfört beordrat uppdrag eller tjänst. Re-
klamation ska lämnas så snart Kontohavaren upptäckt, 
eller bort upptäcka, felet. 

8. Begränsning av SevenDays ansvar
SevenDay är inte ansvarig för skada som beror på 
svenskt eller utländskt lagbud, myndighetsåtgärd, krigs-
händelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott, och lockout gäller även om SevenDay 
själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 
Föreligger hinder för SevenDay att verkställa betalning 
eller annan åtgärd på grund av omständigheter enligt 
detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret 
har upphört.
Vid sådan uppskjuten betalning ska SevenDay betala 
ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. 
Utgick inte någon ränta på förfallodagen utgår inte 
heller någon ränta för den tid som SevenDay skjutit 
upp betalningen enligt föregående stycke. SevenDay 
är inte ansvarig för skada som uppkommer genom att 
Kontohavaren inte kan använda SevenDays tjänster på 
Internet på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller 
annan störning i dator eller kommunikationssystem 
som används av SevenDay. Förbehållet gäller även 
om anledningen är att SevenDay utför underhåll av 
datasystem och därför under en begränsad tid stängt 
systemet. SevenDay svarar inte i något fall för indirekt 
skada utom då skadan orsakats av SevenDays grova 
oaktsamhet eller uppsåtliga handlande.

9. Ändring av villkor
SevenDay får ändra de allmänna kontovillkoren efter det 
att Kontohavaren informerats därom antingen skriftligen 
eller genom meddelande via SevenDays hemsida. Om 
Kontohavaren inte godkänner ändringen av villkoren, och 
ändringen är till nackdel för Kontohavaren har denne rätt 
att utan särskild avgift frånträda avtalet innan ändringen 
börjar gälla.

10. Ångerrätt
Kontohavaren har rätt att frånträda (ångerrätt) ingånget 
avtal med SevenDay genom att till SevenDay lämna ett 
meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då 
avtalet ingicks, eller den senare dag som Kontohavaren 
fått den information som krävs enligt lag (2005:59) 
om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om 
Kontohavaren utnyttjar som rätt att frånträda avtalet 
ska SevenDay snarast och senast inom 30 dagar 
betala tillbaka det belopp som satts in på kontot. Även 
om kontoavtalet frånträtts är Kontohavaren skyldig att 
betala eventuellt uppkomna avgifter.

11. Särskilda villkor för SevenDay Sparkonto  
 med fast ränta.
SevenDay sparkonto med fast ränta är ett sparkonto 
med fast ränta och en bestämd löptid vilka bestäms vid 
kontots öppnande. För att kunna öppna ett SevenDay 
Sparkonto med fast ränta måste Kontohavaren ha 
ett SevenDay Sparkonto. SevenDay Sparkonto med 
fast ränta öppnas genom att ett belopp överförs från 
SevenDay Sparkonto till SevenDay Sparkonto med fast 
ränta. Endast en överföring är möjlig och endast ett 
SevenDay Sparkonto med fast ränta och samma löptid 
kan öppnas per person och dag. Skulle ytterligare 
inbetalning göras kommer det beloppet att gottskrivas 
det SevenDay Sparkonto som är knutet till SevenDay 
Sparkonto med fast ränta. Endast personer som fyllt 
18 år kan öppna SevenDay Sparkonto med fast ränta. 
Angiven räntesats gäller hela löptiden. Räntan kapita-
liseras den sista kalenderdagen varje månad och är 
möjlig att disponera senast fem bankdagar därefter.
SevenDay gör avdrag för preliminärskatt från kapitalise-
rad ränta enligt vid var tid gällande lagar och bestäm-
melser. Uttag från SevenDay Sparkonto med fast ränta 
kan göras i förtid ett obegränsat antal gånger mot 
erläggande av uttagsavgift. Uttagsavgift utgår enlighet 
med vid var tid gällade prislista som finns tillgänglig på 
SevenDays hemsida, www.sevenday.se, och på den 
kontoinformation som erhålles skriftligen i samband 
med att SevenDay Sparkonto med fast ränta öppnas.
Uttag får dock göras upp till summan av kapitaliserad 
ränta minus avdragen preliminärskatt utan att uttagsav-
gift debiteras. Behållningen överförs till det SevenDay 
Sparkonto som är knutet till SevenDay Sparkonto med 
fast ränta på det överföringsdatum som är angivet i 
kontoinformationen avseende SevenDay Sparkonto 
med fast ränta.

12. Tvist 
Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Tvist i anledning 
av detta avtal ska avgöras av svensk domstol.  
SevenDay har emellertid rätt att väcka talan vid dom-
stol i annat land om Kontohavaren har hemvist där eller 
har någon av sina tillgångar i det landet.

Kontovillkor SevenDay Sparkonto
och SevenDay Sparkonto med fast ränta  
Allmänna villkor 2018-01


