Prisliste innskuddsbetingelser

gjeldende fra 05.12.2019

Pris
INNSKUDDSVILKÅR
Sparekonto:
BSU - boligsparing for ungdom
Uansett innestående beløp
BSUx2 - boligsparing for ungdom
Uansett innestående beløp

p.a. 3,90%
ved fylte 34 år endres renten til p.a. 1,00%
*) Rente ved saldo under kr 500 - 1,60% p.a.
*) Rente ved saldo over kr 500 - 3,40% p.a.

p.a. 3,40%

ved fylte 34 år endres renten til p.a. 1,00%
Vilkår for BSUx2:








For å opprette/ha BSUx2 må du være over 15 år og ha en aktiv ordinær BSU konto i Spareskillingsbanken.
Maks. sparebeløp, årlig og totalt, er samme som for ordinær BSU konto.
Bruk av oppsparte midler på BSUx2 følger samme vilkår som ordinær BSU konto (boligformål).
Dersom kontrakten brytes (dvs. uttak til annet enn boligformål eller overføring til annen bank) beregnes et
uttaksgebyr tilsvarende tilleggsrenter som er lagt til kontoen tidligere år og som er opptjent inneværende år.
Grunnrenten, som beholdes, tilsvarer vanlig sparerente.
Uttak til boligformål må meldes til banken minst 30 dager før uttak.
BSUx2 forrentes med grunnrenten når kontoeier passerer 34 år.
BSUx2 gir ikke skattefradrag.

BSB - boligsparing for barn
Uansett innestående beløp

*) Rente ved saldo under kr 500 - 1,60% p.a.
*) Rente ved saldo over kr 500 - 3,40% p.a.

p.a. 3,40% *)

Vilkår for BSB:









For å opprette BSB-konto må kontoeier være under 18 år (dvs. kontoen må opprettes i barnets navn).
Det kan ikke gjøres innskudd på BSB etter fylte 18 år.
Maks. sparebeløp, årlig er kr. 25.000 og totalt kr. 450.000
Bruk av oppsparte midler på BSB følger samme vilkår som ordinær BSU konto (boligformål).
Dersom kontrakten brytes (dvs. uttak til annet enn boligformål eller overføring til annen bank) beregnes et
uttaksgebyr tilsvarende tilleggsrenter som er lagt til kontoen tidligere år og som er opptjent inneværende år.
Grunnrenten, som beholdes, tilsvarer vanlig sparerente.
Uttak til boligformål må meldes til banken minst 30 dager før uttak.
BSB forrentes med grunnrenten når kontoeier passerer 34 år.
BSB gir ikke skattefradrag.

SKILLINGSKONTO
Kr.
0
Kr.
100.000
Kr.
250.000
Kr.
500.000
Over kr.
1.000.000

-

99.999
249.999
499.999
999.999

p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.

0,65%
1,05%
1,30%
1,45%
1,60%

Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
6 frie uttak pr. år i tillegg til fjorårets rente. Ved uttak utover dette belastes 0,5% av uttaksbeløpet.

SPAREKONTO
Kr.
0199.999
p.a. 0,65%
Kr.
200.000 499.999
p.a. 0,70%
Kr.
500.000 999.999
p.a. 0,80%
Over kr.
1.000.000 p.a. 1,20%
Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
12 frie uttak pr. år i tillegg til fjorårets rente. Ved uttak utover dette belastes 0,5% av uttaksbeløpet.
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INNSKUDDSVILKÅR
SPARING MED 31 DAGERS OPPSIGELSE
Kr.
0499.999
Kr.
500.000 999.999
Over kr.
1.000.000 Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.

p.a. 0,25%
p.a. 1,60%
p.a. 1,70%

Uttak må meldes banken minimum 31 dager før uttak. Hele eller deler av innestående beløp kan sies
opp. Det kan kun være en aktiv oppsigelse på samme tid. Ved uttak uten oppsigelse belastes 3,0% av
uttaksbeløpet.

STP – Sparing Til Pensjon
Uansett innestående beløp på STP-bankkonto
p.a. 1,85%
Uttak før pensjonsalder, dvs. før uttak av alderspensjon fra folketrygden, medfører uttaksgebyr
på 4,00% av uttaksbeløpet.
KOMBINASJONSPRODUKTER
Juniorsparing: (bankdel)
v/uttak
Ingen uttak i kalenderåret, Årsbonus

p.a. 0,85%
+ 45% av kreditrente

Kombisparing: (bankdel)
v/uttak
Ingen uttak i kalenderåret, Årsbonus

p.a. 0,85%
+ 45% av kreditrente

IBP (innskuddsbasert pensjon / obligatorisk tjenestepensjon)
Uansett innestående beløp (bankdel)
Gjeldene fra 01.12.2019

-

p.a. 2,04%

Brukskonto:
HONNØRKONTO
Uansett innestående beløp

p.a. 0,10%

LØNNS-/UNGDOMS-/ BRUKSKONTO /EKONTO
Uansett innestående beløp

p.a. 0,05%

Felles for alle innskuddsprodukter
Overtrekksrente
Purring ved overtrekk etc.
(1/10 av til enhver tid gjeldende inkassosats)

p.a. 20,00%
Kr. 70

INNSKUDDSGARANTI
BANKENES SIKRINGSFOND
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Spareskillingsbanken er medlem av Bankenes sikringsfond som dekker innskudd inntil 2 millioner
norske kroner for personkunder. Les mer om ordningen på hjemmesiden til Bankenes Sikringsfond.
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