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1. Personuppgifter Kontohavare
Namn Personnummer

Adress Telefon

Postnr och ort Mejladress

2. Personuppgifter Vårdnadshavare 1
Namn Personnummer

Adress Telefon

Postnr och ort Mejladress

3. Personuppgifter Vårdnadshavare 2
Namn Personnummer

Adress Telefon

Postnr och ort Mejladress

Övriga frågor
Syfte och ursprung - Sparkonto
För att förhindra penningtvätt har SevenDay skyldighet att samla information om alla våra kunder. I enlighet med 
EU:s regler har vi i Sverige en lagstiftning, lagen om åtgärder mot penningtvätt, vars syfte är att förhindra att 
bland annat kreditmarknadsbolags, bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta 
vinningen från brottslig verksamhet.

Varför ställer vi dessa övriga frågor?
Läs mer på sevenday.se/spara

1.  Ange antal planerade insättningar per år

  0 – 4 gånger/år  5 – 12 gånger/år  Mer än 12 gånger/år

2.  Ange hur mycket Kontohavaren avser att spara per år

  0 – 299 999 kr  300 000 – 599 999 kr  600 000 – 1000 000 kr

3.  Varifrån kommer de pengar som Kontohavaren avser att sätta in?

  Lön/Pension  Vinst värdepapper  Bostads-/Fastighetsförsäljning  Sparande fr. annan bank  

  Arv/Gåva Företagsförsäljning  Bil-/Båtförsäljning  Annat:

4.  Är Kontohavaren en person i politiskt utsatt ställning PEP, en närstående till en PEP, en
 känd medarbetare till en PEP eller har Kontohavaren en nära förbindelse med en PEP*?

*En PEP (Politically exposed person) är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning.  
Sådana personers kända medarbetare och närmaste familjemedlemmar som maka eller make, partner som enligt nationell lag likställs  
med maka eller make, barn och deras makar eller partner, samt föräldrar ska också meddelas SevenDay. Läs mer på sevenday.se/spara

Nej          Ja

Fortsätt på nästa sida
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SevenDay Sparkonto  
Minderårig



Frågor om skattskyldighet/skattehemvist
Du behöver uppge i vilket/vilka länder du är skattskyldig. Om du är skattskyldig i något land utanför Sverige vill 
också att du uppger ditt skatteidentifikationsnummer, TIN, på blanketten.

1. Är Kontohavaren amerikansk medborgare
(gäller även dubbla medborgarskap), född och/eller skatte/deklarationsskyldig i USA?*

*FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lagstiftning. Finansiella företag i Sverige ska lämna uppgifter till Skatteverket 
om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller på annat sätt deklarations-/skatteskyldig i USA. För mer information om Amerikansk 
skattskyldighet, se www.irs.gov

2. Skattehemvist

Nej                      Ja                             Om ja, ange ditt TIN-nummer (9 siffror)

a)  Har kontohavaren skattehemvist i Sverige?             Ja              Nej

b)  Besvaras endast om kontohavaren har svarat Nej på fråga a)
 Vänligen fyll i aktuellt land för skattehemvist genom angivande av aktuell landskod samt TIN (Taxpayer Identification Number/ 
 skatteidentifikationsnummer). Landskoderna hittar du på bifogad blankett. Om TIN inte anges, ange skäl för detta genom att besvara c).

 Landskod  TIN

c) Besvaras endast om inte kontohavaren har angett TIN under fråga b)

            TIN kan inte anges p.g.a. att det aktuella landet inte utfärdar TIN            Kan av andra skäl inte få ett TIN

 Vänligen förklara varför TIN inte kan fås:

3. Övrig skattehemvist

a)  Har kontohavaren skattehemvist i ytterligare länder än som angetts i 1 och 2?           Ja           Nej

b)  Besvaras endast om kontohavaren har svarat Ja på fråga a)
 Vänligen fyll i aktuellt land för skattehemvist genom angivande av aktuell landskod samt TIN (Taxpayer Identification Number/ 
 skatteidentifikationsnummer). Landskoderna hittar du på bifogad blankett. Om TIN inte anges, ange skäl för detta genom att besvara c).

 Landskod  TIN
 
 Landskod  TIN

c)  Besvaras endast om inte kontohavaren har angett TIN under fråga b)

             TIN kan inte anges p.g.a. att det aktuella landet inte utfärdar TIN            Kan av andra skäl inte få ett TIN

 Vänligen förklara varför TIN inte kan fås:

Jag/vi vill härmed öppna ett SevenDay Sparkonto åt ovan angiven kontohavare. 

Jag/vi bekräftar att vi tagit del av kontovillkoren, behandling av personuppgifter, information om distansavtal 
samt information till insättare och om insättning samt att jag/vi bekräftar att angiven hemvist är sann.

Ort och datum  Ort och datum

Namnteckning Vårdnadshavare 1  Namnteckning Vårdnadshavare 2
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För att vi ska kunna öppna sparkontot behöver ni besvara nedanstående frågor och returnera svaren till oss.  
Vi kommer att löpande behöva ställa frågor till dig som kund, för att upprätthålla en god kundkännedom.

Varför ställer vi dessa frågor
SevenDay Bank har skyldighet att ha god kundkännedom. Därför behöver vi löpande samla in och uppdatera 
information om våra kunder och syftet med engagemanget hos oss. I enlighet med EU:s regler har Sverige en 
lagstiftning, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vars syfte är att förhindra att 
bland annat kreditmarknadsbolags, bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta 
vinningen från brottslig verksamhet. Dessa frågor kan du behöva besvara på nytt framöver. Svaren behandlas 
konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. För mer information, läs www.sevenday.se/pep.

Avser sparkontohavaren

Ort och datum
 

Namnteckning Vårdnadshavare 1

Namnförtydligande Vårdnadshavare 1

Jag bekräftar ovanstående information är korrekt

Vänligen ange landskoden som bifogas.
Landskod

Vänligen ange landskoden som bifogas.
Landskod Landskod Landskod

 Sparande till närstående (barn) Sparande till semester, resor eller liknande

 Ekonomisk buffert  Övrigt 
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Ort och datum
 

Namnteckning Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande Vårdnadshavare 2

Jag bekräftar ovanstående information är korrekt

1. Vad ska sparandet användas till?

2.  Ange samtliga medborgarskap.  

3.  Ange i vilket land du är född. 

Kundkännedom
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Identifieringsunderlag

1. Personuppgifter
Namn Personnummer

Adress Telefon

Postnr och ort Mejladress

Vårdnadshavare 1

7. Underskrift
Ort och datum Namnteckning

8. Kopia på ID-kort/Pass

Lägg din ID-handling här och kopiera 
tillsammans med denna blankett.  
OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast
en kopia av din ID-handling.

5. Ange anställningsform

 Fast anställd          Fast anställd och tillhör företagets ledningsgrupp. Vänligen besvara frågorna på sidan 2.  

 Vikariat Arbetslös  Pensionär   Egen företagare. Vänligen besvara frågorna på sidan 2.     

 Annat:    

6. Ange månadsinkomst före skatt 

Ange i vilket land du är född. 
Vänligen ange landskoden som bifogas.

Landskod

Vänligen ange landskoden som bifogas. Landskod Landskod Landskod

2.  Ange samtliga medborgarskap.  

3.  Ange i vilket land du är född och i vilket land du arbetar. 

Ange i vilket land du arbetar. 
Vänligen ange landskoden som bifogas.

Landskod

 0 – 19 999 SEK 20 000 – 39 999 SEK 40 000 – 59 999 SEK 

 60 000 – 79 999 SEK  80 000 – 99 999 SEK 100 000 SEK eller mer  

4.  Har pengarna du avser att spara sitt ursprung i något av följande länder;

 Syrien, Iran, Kuba, Krim eller Nordkorea?             Nej             Ja



2 (4)

Ort och datum Namnteckning Vårdnadshavare 1 Namnförtydligande Vårdnadshavare 1

Jag bekräftar ovanstående information är korrekt

Om du har svarat på sidan 1 att du är Fast anställd och ingår i företagets ledningsgrupp eller är Egen Företagare 
behöver du ange i vilken bransch och inom vilken sektor du arbetar i.

Vänligen sätt 1 kryss (x) i vilken bransch och i vilken sektor du i huvudsak arbetar.

Jordbruk, gruvdrift & utvinning

Distribution (Butik & partihandel)
Försäljning via vissa kanaler

  Auktionshus   SDAH
  E-handel och second hand-försäljning ONSA
  Dörrförsäljning SDAH
  Mässarbetare, gatuförsäljare   SDFW
  Import/export, tullmäklare  OITA
  Övriga butiker och grossister OTMD

Försäljning av vissa produkter
  Vapen   MADN
  Spel (inkl. Internet, kasinon, spelbutiker)  DSGA
  Ädelstenar, metaller, juveler    MEPS
  Konst & antikviteter   MADN
  Alkohol & tobak  CMAT
  Återförsäljare av bil, båt, flygplan DSCB
  Läkemedel  DSUP
  Bensin- och servicestationer  RETD
  Mobiltelefon, dator & elektronisk utrustning  RETD
  Övriga produkter OTMD

  Jordbruk  AGRI
Gruvdrift & utvinning  

  Ädelstenar & ädelmetaller   MEPS
  Uran  MEPS
  Olja & gas   MEOG
  Andra material (t. ex. järnmalm)   MEOM

Finans, försäkring & fastigheter
  Växlingskontor  OSFS
  Betaltjänster på Internet eller utgivare av  

       virtuella valutor (t.ex. Bitcoin) FIIP
  Övriga betaltjänster, t.ex. Paypal & Western Union SPAC
  Hedgefonder SFAC
  Inkassoföretag, värdetransportörer CCMT
  Fastighetsmäklare   FIHF
  Statliga placeringsfonder  OSFS
  Övrig finansiering, t.ex. pantbanker & crowdfunding SFAC
  Andra finansinstitut, banker & försäkringsbolag FIOF

Konstruktion & tillverkning
Byggprojekt

  Generalentreprenörer &  
       specialiserade entreprenörer CMSP

  Fastighetsutveckling & fastighetsbyggande  CMCM
Tillverkning

  Vapen  MADN
  Alkohol & tobak   CMAT
  Olje- och gasraffinering  MEOG
  Kemikalier och liknande produkter   CMCA
  Metallurgi   CMCA
  Radioaktiva ämnen   MADN
  Utrustning för förnybar energi (t.ex. solpaneler)  CMRE
  Övriga produkter  OTMD

Övriga tjänster
Tjänster till privatpersoner

  Resebyråer   OITA
  Bilverkstäder   OIAR
  Personliga tjänsteföretag  

       (t. ex. frisersalonger, taxibilar)   OTHER
  Hälso-och sjukvård (privat sektor)   OIHC
  Nöjes-och rekreationstjänster  

       (inkl. biograf produktion)   OTHER
  Utbildningsföretag  OITP
  Nattklubbar   OIRC
  Tvättomater  OILC
  Reparation av mobiltelefon, dator &  

       elektronisk utrustning   RETD
  Övriga tjänster  OTHER

Tjänster till organisationer och företag  
  Kärnkraft  MADN
  Sop- & avfallshantering, sanering  OCAB
  Frakt (fartygsägare, transport - och kurirtjänster) OCSH
  Truster och offshore-tjänster  TOCS
  Övriga tjänster  OTHER

Annat 
  Revisorer och advokater  OAC
  Professionella idrottsföreningar, agenter  

       och mellanhänder OPSA

Ideella och överstatliga organisationer
  Religiösa organistationer  NPRO
  Föreningar  NPRO
  Politiska organisationer  NPPO
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Identifieringsunderlag

1. Personuppgifter
Namn Personnummer

Adress Telefon

Postnr och ort Mejladress

Vårdnadshavare 2

7. Underskrift
Ort och datum Namnteckning

8. Kopia på ID-kort/Pass

Lägg din ID-handling här och kopiera 
tillsammans med denna blankett.  
OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast
en kopia av din ID-handling.

5. Ange anställningsform

 Fast anställd          Fast anställd och tillhör företagets ledningsgrupp. Vänligen besvara frågorna på sidan 2.  

 Vikariat Arbetslös  Pensionär   Egen företagare. Vänligen besvara frågorna på sidan 2.     

 Annat:    

6. Ange månadsinkomst före skatt 

Ange i vilket land du är född. 
Vänligen ange landskoden som bifogas.

Landskod

Vänligen ange landskoden som bifogas. Landskod Landskod Landskod

2.  Ange samtliga medborgarskap.  

3.  Ange i vilket land du är född och i vilket land du arbetar. 

Ange i vilket land du arbetar. 
Vänligen ange landskoden som bifogas.

Landskod

 0 – 19 999 SEK 20 000 – 39 999 SEK 40 000 – 59 999 SEK 

 60 000 – 79 999 SEK  80 000 – 99 999 SEK 100 000 SEK eller mer  

4.  Har pengarna du avser att spara sitt ursprung i något av följande länder;

 Syrien, Iran, Kuba, Krim eller Nordkorea?             Nej             Ja



Ort och datum Namnteckning Vårdnadshavare 2 Namnförtydligande Vårdnadshavare 2

Jag bekräftar ovanstående information är korrekt

4 (4)

Om du har svarat på sidan 3 att du är Fast anställd och ingår i företagets ledningsgrupp eller är Egen Företagare 
behöver du ange i vilken bransch och inom vilken sektor du arbetar i.

Vänligen sätt 1 kryss (x) i vilken bransch och i vilken sektor du i huvudsak arbetar.

Jordbruk, gruvdrift & utvinning

Distribution (Butik & partihandel)
Försäljning via vissa kanaler

  Auktionshus   SDAH
  E-handel och second hand-försäljning ONSA
  Dörrförsäljning SDAH
  Mässarbetare, gatuförsäljare   SDFW
  Import/export, tullmäklare  OITA
  Övriga butiker och grossister OTMD

Försäljning av vissa produkter
  Vapen   MADN
  Spel (inkl. Internet, kasinon, spelbutiker)  DSGA
  Ädelstenar, metaller, juveler    MEPS
  Konst & antikviteter   MADN
  Alkohol & tobak  CMAT
  Återförsäljare av bil, båt, flygplan DSCB
  Läkemedel  DSUP
  Bensin- och servicestationer  RETD
  Mobiltelefon, dator & elektronisk utrustning  RETD
  Övriga produkter OTMD

  Jordbruk  AGRI
Gruvdrift & utvinning  

  Ädelstenar & ädelmetaller   MEPS
  Uran  MEPS
  Olja & gas   MEOG
  Andra material (t. ex. järnmalm)   MEOM

Finans, försäkring & fastigheter
  Växlingskontor  OSFS
  Betaltjänster på Internet eller utgivare av  

       virtuella valutor (t.ex. Bitcoin) FIIP
  Övriga betaltjänster, t.ex. Paypal & Western Union SPAC
  Hedgefonder SFAC
  Inkassoföretag, värdetransportörer CCMT
  Fastighetsmäklare   FIHF
  Statliga placeringsfonder  OSFS
  Övrig finansiering, t.ex. pantbanker & crowdfunding SFAC
  Andra finansinstitut, banker & försäkringsbolag FIOF

Konstruktion & tillverkning
Byggprojekt

  Generalentreprenörer &  
       specialiserade entreprenörer CMSP

  Fastighetsutveckling & fastighetsbyggande  CMCM
Tillverkning

  Vapen  MADN
  Alkohol & tobak   CMAT
  Olje- och gasraffinering  MEOG
  Kemikalier och liknande produkter   CMCA
  Metallurgi   CMCA
  Radioaktiva ämnen   MADN
  Utrustning för förnybar energi (t.ex. solpaneler)  CMRE
  Övriga produkter  OTMD

Övriga tjänster
Tjänster till privatpersoner

  Resebyråer   OITA
  Bilverkstäder   OIAR
  Personliga tjänsteföretag  

       (t. ex. frisersalonger, taxibilar)   OTHER
  Hälso-och sjukvård (privat sektor)   OIHC
  Nöjes-och rekreationstjänster  

       (inkl. biograf produktion)   OTHER
  Utbildningsföretag  OITP
  Nattklubbar   OIRC
  Tvättomater  OILC
  Reparation av mobiltelefon, dator &  

       elektronisk utrustning   RETD
  Övriga tjänster  OTHER

Tjänster till organisationer och företag  
  Kärnkraft  MADN
  Sop- & avfallshantering, sanering  OCAB
  Frakt (fartygsägare, transport - och kurirtjänster) OCSH
  Truster och offshore-tjänster  TOCS
  Övriga tjänster  OTHER

Annat 
  Revisorer och advokater  OAC
  Professionella idrottsföreningar, agenter  

       och mellanhänder OPSA

Ideella och överstatliga organisationer
  Religiösa organistationer  NPRO
  Föreningar  NPRO
  Politiska organisationer  NPPO

SevenDay Bank   |   Box 1171   |   164 26 Kista   |   tel 0770 - 17 77 70   |   www.sevenday.se   |   info@sevenday.se

Express Bank Sverige Filial, org.nr. 516406-1102, Filialregistret hos Bolagsverket. Ekspres Bank A/S, CVR-nr 16917931, Taastrup, Danmark, Erhvervstyrelsen.
Står under tillsyn av danska Finanstilsynet.



4 (4)

 

Sverige __________________ SE
Norge____________________ NO
Danmark _________________ DK
Finland __________________ FI
Afghanistan ______________ AF
Albanien _________________ AL
Algeriet __________________ DZ
Andorra __________________ AD
Angola ___________________ AO
Anguilla __________________ AI
Antigua och Barbuda _____ AG
Argentina ________________ AR
Armenien ________________ AM
Aruba ____________________ AW
Australien ________________ AU
Azerbajdzjan _____________ AZ
Bahamas ________________ BS
Bahrain __________________ BH
Bangladesh ______________ BD
Barbados ________________ BB
Belarus se Vitryssland
Belgien __________________ BE
Belize ____________________ BZ
Benin ____________________ BJ
Bermuda _________________ BM
Bhutan ___________________ BT
Bolivia ___________________ BO
Bosnien och Hercegovina BA
Botswana ________________ BW
Brasilien _________________ BR
Brunei Darussalam _______ BN
Bulgarien ________________ BG
Burkina Faso _____________ BF
Burma se Myanmar
Burundi __________________ BI
Caymanöarna ____________ KY
Centralafrikanska 
republiken _______________ CF
Chile _____________________ CL
Colombia ________________ CO
Cooköarna _______________ CK
Costa Rica _______________ CR
Curacao _________________ CW
Cypern ___________________ CY
Djibouti __________________ DJ
Dominica ________________ DM
Dominikanska republiken _ DO
Ecuador _________________ EC
Egypten __________________ EG
Ekvatorialguinea _________ GQ
El Salvador _______________ SV
Elfenbenskusten _________ CI
Eritrea ___________________ ER
Estland __________________ EE
Etiopien __________________ ET
Fiji _______________________ FJ

Filippinerna ______________ PH
Frankrike_________________ FR
Förenade Arabemiraten __ AE
Gabon ___________________ GA
Gambia __________________ GM
Georgien _________________ GE
Ghana ___________________ GH
Gibraltar _________________ GI
Grekland _________________ GR
Grenada _________________ GD
Guatemala _______________ GT
Guernsey ________________ GG
Guinea, Republiken _______ GN
Guinea-Bissau ___________ GW
Guyana __________________ GY
Haiti _____________________ HT
Honduras ________________ HN
Hongkong _______________ HK
Indien____________________ IN
Indonesien _______________ ID
Irak ______________________ IQ
Iran ______________________ IR
Irland, Eire _______________ IE
Island ____________________ IS
Isle of Man _______________ IM
Israel ____________________ IL
Italien ____________________ IT
Jamaica _________________ JM
Japan ___________________ JP
Jemen ___________________ YE
Jersey ___________________ JE
Jordanien ________________ JO
Jungfruöarna (USA) ______ VI
Jungfruöarna, Brittiska ___ VG
Kambodja _______________ KH
Kamerun _________________ CM
Kanada __________________ CA
Kap Verde _______________ CV
Kazakstan _______________ KZ
Kenya____________________ KE
Kina _____________________ CN
Kirgizistan _______________ KG
Kiribati ___________________ KI
Komorerna _______________ KM
Kongo ___________________ CG
Kongo, Demokratiska 
republiken (f.d. Zaire) _____ CD
Kosovo  __________________ XK
Kroatien _________________ HR
Kuba ____________________ CU
Kuwait ___________________ KW
Laos _____________________ LA
Lesotho __________________ LS
Lettland _________________ LV
Libanon __________________ LB
Liberia ___________________ LR

Libyen ___________________ LY
Liechtenstein ____________ LI
Litauen __________________ LT
Luxemborg ______________ LU
Macau ___________________ MO
Madagaskar _____________ MG
Makedonien _____________ MK
Malawi __________________ MW
Malaysia _________________ MY
Maldiverna _______________ MV
Mali _____________________ ML
Malta ____________________ MT
Marocko _________________ MA
Marshallöarna ___________ MH
Mauretanien _____________ MR
Mauritius ________________ MU
Mexico __________________ MX
Mikronesien _____________ FM
Moçambique _____________ MZ
Moldavien _______________ MD
Monaco _________________ MC
Mongoliet ________________ MN
Montenegro ______________ ME
Montserrat _______________ MS
Myanmar (f.d. Burma) ____ MM
Namibia _________________ NA
Nauru ____________________ NR
Nederländerna ___________ NL
Nepal ____________________ NP
Nicaragua _______________ NI
Niger ____________________ NE
Nigeria___________________ NG
Niue _____________________ NU
Nordkorea _______________ KP
Nya Zeeland _____________ NZ
Oman ____________________ OM
Pakistan _________________ PK
Palau ____________________ PW
Palestina (Västbanken/
Gazaremsan) ____________ PS
Panama _________________ PA
Papua Nya Guinea _______ PG
Paraguay ________________ PY
Peru _____________________ PE
Polen ____________________ PL
Portugal _________________ PT
Puerto Rico ______________ PR
Qatar ____________________ QA
Rumänien ________________ RO
Rwanda __________________ RW
Ryssland _________________ RU
Saint Kitts och Nevis _____ KN
Saint Lucia _______________ LC
Saint Vincent och  
Grenadinerna ____________ VC
Salomonöarna ___________ SB

Samoa ___________________ WS
San Marino ______________ SM
São Tomé och Principe ___ ST
Saudiarabien _____________ SA
Schweiz _________________ CH
Senegal __________________ SN
Serbien __________________ RS
Seychellerna _____________ SC
Sierra Leone _____________ SL
Singapore ________________ SG
Sint Maarten  
(Nederländerna) _________ SX
Slovakien ________________ SK
Slovenien ________________ SI
Somalia__________________ SO
Spanien __________________ ES
Sri Lanka ________________ LK
Storbritannien och  
Nordirland _______________ GB
Sudan ___________________ SD
Surinam _________________ SR
Swaziland _______________ SZ
Sydafrika ________________ ZA
Sydkorea ________________ KR
Sydsudan ________________ SS
Syrien ___________________ SY
Tadjikistan _______________ TJ
Taiwan __________________ TW
Tanzania _________________ TZ
Tchad ___________________ TD
Thailand _________________ TH
Tjeckien _________________ CZ
Togo _____________________ TG
Tonga ___________________ TO
Trinidad och Tobago _____ TT
Tunisien _________________ TN
Turkiet ___________________ TR
Turkmenistan ____________ TM
Turks och Caicosöarna ___ TC
Tuvalu ___________________ TV
Tyskland _________________ DE
Uganda __________________ UG
Ukraina __________________ UA
Ungern __________________ HU
Uruguay _________________ UY
USA _____________________ US
Uzbekistan _______________ UZ
Vanuatu _________________ VU
Vatikanstaten ____________ VA
Venezuela _______________ VE
Vietnam _________________ VN
Vitryssland _______________ BY
Zambia __________________ ZM
Zimbabwe _______________ ZW
Österrike _________________ AT
Östtimor _________________ TL
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Kontovillkor SevenDay Sparkonto och SevenDay Sparkonto med fast ränta
Allmänna villkor 2018-02

1. Allmänt
Parter är Express Bank Sverige Filial (516406-1102) med bifirma SevenDay 
Bank (nedan kallad SevenDay Bank, Bank eller Banken) 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 stat-
liga insättningsgarantin med visst kompletterande skydd från den svenska 
statliga insättningsgarantin. 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 Banken. 
Kontohavaren är införstådd med att de uppdrag som lämnas till Banken där 
inloggning skett med Bank-ID, är bindande för Kontohavaren. Banken 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 
uppdragsgivarens behörighet eller på annat sätt verifiera uppdraget innan 
det eller vid misstanke om eller risk för obehörigt utnyttjande enligt Bankens 
bedömning.

3. Insättning och uttag
Insättning till sparkontot kan göras via girering över bankgirot eller genom 
överföring till kontot med autogiro. Insättning kan inte göras genom att över-
lämna kontanter, check eller postväxel till SevenDay Bank. En insättning an-
ses ha gjorts på den bankdag då beloppet bokförs på Kontohavarens konto 
hos SevenDay Bank. Uttag kan göras genom överföring till annat konto som 
Kontohavaren har hos SevenDay Bank, genom överföring till fördefinierat 
konto i svensk bank, eller genom utbetalningsanvisning via Bankgiro. Över-
föringar mellan konton i Banken 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 Bank 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 Bank vid var tid allmänt till-
lämpar för sparkonto och anges som effektiv årsränta. Räntan kapitaliseras 
den sista kalenderdagen varje månad och är möjlig att disponera senast 
fem bankdagar därefter. SevenDay Bank 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 Bank över 
1.000.000 kr om annat inte avtalats särskilt med SevenDay Bank. 
SevenDay Bank 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 Kontohavaren, och detta be-
ror på omständigheter över vilka Banken inte råder, till exempel ändring i det 
allmänna ränteläget, lämnas underrättelse genom annonsering i dagspress 
eller genom meddelande direkt till Kontohavaren så snart det kan ske. 
Om räntesatsen eller avgift ändras till nackdel för  Kontohavaren och det 
beror på omständighet som Banken 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 SevenDay Banks hemsida, www.sevenday.se.  
Om Kontohavaren 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 gäl-
ler inte SevenDay sparkonto med fast ränta.
Banken har rätt att utan föregående avisering belasta Kontohavarens konto 
för täckande av vid var tid tillämpliga avgifter och kostnader hänförliga till 
kontot. Alla transaktioner redovisas löpande på Bankens Internettjänst.

5. Övertrassering av kontot
Kontohavaren är skyldig att vid var tid hålla sig informerad om aktuellt 
disponibelt belopp. Kontohavaren har skyldighet att genom inbetalning ome-
delbart täcka eventuellt underskott på kontot. De av SevenDay Banks läm-
nade besked om aktuellt saldo och andra uppgifter lämnas mot bakgrund 
av för SevenDay Bank kända uttag och insättningar. 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 samt att utan föregående avisering spärra kontot. Om underskottet 
är väsentligt, eller om underskott har uppkommit vid upprepade tillfällen, har 
SevenDay Bank rätt att avsluta kontot.

6. Avslutande av konto
Kontohavaren har rätt att avsluta kontot med omedelbar verkan såvida 
kontot inte är knutet till ett SevenDay Sparkonto med fast ränta på vilket det 
finns ett saldo vid tidpunkten. Banken har rätt att avsluta kontot om tillgo-
dohavandet 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. Banken har vidare rätt att avsluta kontot 
om Kontohavaren inte fullgör sina väsentliga förpliktelser enligt detta avtal, 

om Kontohavaren handlat i strid med gällande lag eller annan författning, 
eller om det föranleds av andra juridiska eller andra restriktioner i Sverige el-
ler annat land. Banken har vidare rätt att spärra Kontohavarens konto, vägra 
denne tillgång till kontot och/eller avsluta kontot med omedelbar verkan om 
Kontohavaren inte tillhandahåller Banken korrekt och fullständig information 
enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av ter-
rorism samt andra därmed sammanhängande lagar och regler eller om Ban-
ken 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 Banken lider oskälig kostnad eller skada ska Konto-
havaren ges möjlighet att innan uppsägning sker, rätta avtalsbrottet, efter 
skriftlig uppmaning till Kontohavaren att vidta rättelse.

7. Reklamation
Kontohavaren ska till Banken reklamerar eventuella fel eller brister i utfö-
rande av lämnat uppdrag eller tjänst. Samma sak gäller om Kontohavaren 
anser att Banken inte utfört beordrat uppdrag eller tjänst. Reklamation ska 
lämnas så snart Kontohavaren upptäckt, eller bort upptäcka, felet.

8. Begränsning av SevenDay Banks ansvar
Banken är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lag-
bud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller 
annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, 
och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan 
konflikt åtgärd. Föreligger hinder för Banken 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 Banken betala ränta efter den räntesats 
som gällde på förfallodagen. Utgick inte någon ränta på förfallodagen utgår 
inte heller någon ränta för den tid som Banken skjutit upp betalningen enligt 
föregående stycke. Banken är inte ansvarig för skada som uppkommer 
genom att Kontohavaren inte kan använda Bankens tjänster på Internet 
på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator eller 
kommunikationssystem som används av Banken. Förbehållet gäller även 
om anledningen är att Banken utför underhåll av datasystem och därför 
under en begränsad tid stängt systemet. Banken svarar inte i något fall för 
indirekt skada utom då skadan orsakats av Bankens grova oaktsamhet eller 
uppsåtliga handlande.

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

10. Ångerrätt
Kontohavaren har rätt att frånträda (ångerrätt) ingånget avtal med SevenDay 
Bank genom att till Banken 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 affärs lokaler. Om Kontohavaren utnyttjar som rätt att frånträda avta-
let ska Banken 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 kapitaliseras den 
sista kalenderdagen varje månad och är möjlig att disponera senast fem 
bankdagar därefter. 
Banken gör avdrag för preliminärskatt från kapitaliserad ränta enligt vid var 
tid gällande lagar och bestämmelser. 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 Bankens 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 uttagsavgift 
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 Bank har emellertid rätt att väcka 
talan vid domstol i annat land om Kontohavaren har hemvist där eller har 
någon av sina tillgångar i det landet. 
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