Produktvillkor Collector sparkonto
Avtalspart är Collector Bank AB, 556597-0513, (”Collector Bank”), Box 119 14, 404 39 Göteborg,
telefon: 010-161 00 00.
Collector Bank är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn och innehar
tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att ta emot återbetalningspliktiga
medel från allmänheten.
Collector Banks sparkonton Collector sparkonto, Collector 3-månader sparkonto, Collector 6-månder
sparkonto, Collector 1-årigt sparkonto och Collector 2-årigt sparkonto omfattas av statlig insättningsgaranti.

Villkor
•

Aktuell inlåningsränta är f.n. 0,45 % per år från första kronan.

•

Den effektiva inlåningsräntan är f.n 0,45 % per år. Den effektiva räntan är den nominella
årsräntan omräknat till en årlig ränta med beaktande av när i tiden räntan kapitaliseras,
dvs ränta på ränta effekten.

•

Lägsta belopp per insättning är 500 kronor.

•

Det högsta belopp, exklusive kapitaliserad ränta, som finns på kontot eller sammanlagt kan
finnas på Kontoinnehavarens olika konton hos Collector Bank, är begränsat till 10 000 000
kronor. Överstigande belopp kommer att överföras till ett nytt Collector sparkonto med 0% ränta.

•

Insatta medel får fritt disponeras utan extra kostnad.

•

Inlåningsräntan utbetalas årligen i efterskott per den sista december eller i samband med
att kontot avslutas.

Inlåning kronor: 500–10 000 000, Inlåningsränta 0,45 %.
Ångerrätt
Enligt lag har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du ansökt om konto och därmed fått information om hur du skall göra för att ångra dig. Inget skäl behöver uppges. Ångerrätten gäller enbart för
det inledande avtalet och inte enskilda transaktioner eller motsvarande som utförts under avtalstiden för kontot.
Om du ångrar dig så avslutas kontot. Behållningen och eventuellt upplupen ränta utbetalas så snart som
möjligt till ditt angivna konto, dock senast 30 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du utövar
din ångerrätt.
Om du ångrar öppnandet av kontot, meddela Collector Bank detta via telefon 010-161 00 16,
fax 010-161 00 01, e-post spara@collectorbank.se, eller brev till Collector Bank AB, Box 11914, 404 39
Göteborg. Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. För att utöva din ångerrätt ska du
sända in ett meddelande att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
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Produktvillkor Collector 3-månaders sparkonto
Avtalspart är Collector Bank AB, 556597-0513, (”Collector Bank”), Box 119 14, 404 39 Göteborg, telefon: 010-161 00 00.
Collector Bank är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn och innehar tillstånd enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
Collector Banks sparkonton Collector sparkonto, Collector 3-månaders sparkonto, Collector 6-månaders sparkonto,
Collector 1-årigt sparkonto och Collector 2-årigt sparkonto omfattas av statlig insättningsgaranti.

Villkor
•
•
•

Aktuell inlåningsränta är f.n. 0,70 % per år för inlåning från 10 000 kronor från första kronan, d.v.s. insättningen
måste uppgå till lägst 10 000 kronor.
Den effektiva inlåningsräntan är f.n. 0,70 % per år. Den effektiva räntan är den nominella årsräntan omräknat till en
årlig ränta med beaktande av när i tiden räntan kapitaliseras, d.v.s. ränta på ränta effekten.
Endast en insättning per konto. Om ytterligare insättningar görs kommer motsvarande belopp överföras till ett nytt
Collector sparkonto med rörlig ränta såvida insättaren inte särskilt anvisat att dessa ska placeras i ett nytt
3-månaders, 6-månaders, 1-årigt eller 2-årigt sparkonto.

•

Det högsta belopp, exklusive kapitaliserad ränta, som finns på kontot eller sammanlagt kan finnas på Kontoinnehavarens olika konton hos Collector Bank, är begränsat till 10 000 000 kronor. Överstigande belopp kommer
att överföras till ett nytt Collector sparkonto med 0 % ränta.

•

Aktuell ränta gäller för nya konton och beräknas från och med dagen efter insättningsdagen 3 månader framåt.

•

Insatta medel får fritt disponeras.

•

Vid förtida uttag gäller att räntan reduceras till f.n. 0 % på kontots behållning från dagen för senaste ränteutbetalning.

•

Inlåningsränta om f.n. 0 % utgår för det fall att kontots behållning understiger 10 000 kronor.

•
•

Avslutas kontot under innevarande 3-månadersperiod utgår inlåningsränta om f.n. 0 % för hela perioden.
Inlåningsräntan tillgodoförs kontot årligen i efterskott efter 3-månaderperiodens slut eller i samband med att
kontot avslutas.
Efter 3-månaderperiodens slut förlängs kontot automatiskt med ytterligare 3 månader om inte kunden meddelar
annat.

•
•

Kontot förlängs till den ränta som gäller för Collector 3-månaders sparkonto på förlängningsdagen.

•

Uttag av kapitaliserad ränta medges alltid.

Inlåning kronor: 10 000–10 000 000, Inlåningsränta 0,70 %.
OBS! Räntan går ner till f.n. 0 % per år vid ett eller flera uttag, överstigande kapitaliserad ränta, oavsett om kontots
behållning överstiger 10 000 kronor.
Ångerrätt
Enligt lag har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du ansökt om konto och därmed fått information om hur
du skall göra för att ångra dig. Inget skäl behöver uppges. Ångerrätten gäller enbart för det inledande avtalet och
inte enskilda transak-tioner eller motsvarande som utförts under avtalstiden för kontot. Om du ångrar dig så avslutas
kontot. Behållningen och eventuellt upplupen ränta utbetalas så snart som möjligt till ditt angivna konto, dock senast
30 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt.
Om du ångrar öppnandet av kontot, meddela Collector Bank detta via telefon 010-161 00 16, fax 010 161 00 01, e-post
spara@collectorbank.se, eller brev till Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg. Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. För att utöva din ångerrätt ska du sända in ett meddelande att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
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Produktvillkor Collector 6-månaders sparkonto
Avtalspart är Collector Bank AB, 556597-0513, (”Collector Bank”), Box 119 14, 404 39 Göteborg, telefon: 010-161 00 00.
Collector Bank är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn och innehar tillstånd enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
Collector Banks sparkonton Collector sparkonto, Collector 3-månaders sparkonto, Collector 6-månaders sparkonto,
Collector 1-årigt sparkonto och Collector 2-årigt sparkonto omfattas av statlig insättningsgaranti.

Villkor
•

Aktuell inlåningsränta är f.n. 0,80 % per år för inlåning från 10 000 kronor från första kronan, d.v.s. insättningen
måste uppgå till lägst 10 000 kronor.

•

Den effektiva inlåningsräntan är f.n 0,80 % per år. Den effektiva räntan är den nominella årsräntan omräknat till
en årlig ränta med beaktande av när i tiden räntan kapitaliseras, dvs ränta på ränta effekten.

•

Endast en insättning per konto. Om ytterligare insättningar görs kommer motsvarande belopp överföras till ett
nytt Collector sparkonto med rörlig ränta såvida insättaren inte särskilt anvisat att dessa ska placeras i ett nytt
3-månaders, 6-månaders, 1-årigt eller 2-årigt sparkonto.

•

Det högsta belopp, exklusive kapitaliserad ränta, som finns på kontot eller sammanlagt kan finnas på Kontoinnehavarens olika konton hos Collector Bank, är begränsat till 10 000 000 kronor. Överstigande belopp kommer att
överföras till ett nytt Collector sparkonto med 0% ränta.

•

Aktuell ränta gäller för nya konton och beräknas från och med dagen efter insättningsdagen 6 månader framåt.

•

Insatta medel får fritt disponeras.

•

Vid förtida uttag gäller att räntan reduceras till f.n. 0 % på kontots behållning från dagen för senaste ränteutbetalning.

•

Inlåningsränta om f.n. 0 % utgår för det fall att kontots behållning understiger 10 000 kronor.

•

Avslutas kontot under innevarande 6-månadersperiod utgår inlåningsränta om f.n. 0 % för hela perioden.

•

Inlåningsräntan tillgodoförs kontot efter 6 månader eller i samband med att kontot avslutas.

•

Efter 6-månaderperiodens slut förlängs kontot automatiskt med ytterligare 6 månader om inte kunden meddelar annat.

•

Kontot förlängs till den ränta som gäller för Collector 6-månader sparkonto på förlängningsdagen.

•

Uttag av kapitaliserad ränta medges alltid.

Inlåning kronor: 10 000–10 000 000, Inlåningsränta 0,80 %.
OBS! Räntan går ner till f.n. 0 % per år vid ett eller flera uttag, överstigande kapitaliserad ränta, oavsett om kontots
behållning överstiger 10 000 kronor.
Ångerrätt
Enligt lag har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du ansökt om konto och därmed fått information om hur
du skall göra för att ångra dig. Inget skäl behöver uppges. Ångerrätten gäller enbart för det inledande avtalet och inte
enskilda transaktioner eller motsvarande som utförts under avtalstiden för kontot.
Om du ångrar dig så avslutas kontot. Behållningen och eventuellt upplupen ränta utbetalas så snart som möjligt till ditt
angivna konto, dock senast 30 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt.
Om du ångrar öppnandet av kontot, meddela Collector Bank detta via telefon 010-161 00 16, fax 010 161 00 01,
e-post spara@collector.se, eller brev till Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg. Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. För att utöva din ångerrätt ska du sända in ett meddelande att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
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Produktvillkor Collector 1 -årigt sparkonto
Avtalspart är Collector Bank AB, 556597-0513, (”Collector Bank”), Box 119 14, 404 39 Göteborg, telefon: 010 -161 00 00.
Collector Bank är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn och innehar tillstånd enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
Collector Banks sparkonton Collector sparkonto, Collector 3-månaders sparkonto, Collector 6 -månaders sparkonto,
Collector 1-årigt sparkonto och Collector 2-årigt sparkonto omfattas av statlig insättningsgaranti.

Villkor
•

Aktuell inlåningsränta är f.n. 1,10 % per år för inlåning från 10 000 kronor från första kronan, d.v.s. insättningen
måste uppgå till lägst 10 000 kronor.

•

Den effektiva inlåningsräntan är f.n 1,10 % per år. Den effektiva räntan är den nominella årsräntan omräknat till en årlig
ränta med beaktande av när i tiden räntan kapitaliseras, dvs ränta på ränta effekten.

•

Endast en insättning per konto. Om ytterligare insättningar görs kommer motsvarande belopp överföras till ett
nytt Collector sparkonto med rörlig ränta såvida insättaren inte särskilt anvisat att dessa ska placeras i ett nytt
3-månaders, 6-månaders, 1-årigt eller 2-årigt sparkonto.

•

Det högsta belopp, exklusive kapitaliserad ränta, som finns på kontot eller sammanlagt kan finnas på Kontoinnehavarens olika konton hos Collector Bank, är begränsat till 10 000 000 kronor. Överstigande belopp kommer att överföras
till ett nytt Collector sparkonto med 0% ränta.

•

Aktuell ränta gäller för nya konton och beräknas från och med dagen efter insättningsdagen 12 månader framåt.

•

Insatta medel får fritt disponeras.

•

Vid förtida uttag gäller att räntan reduceras till f.n. 0 % på kontots behållning från dagen för senaste ränteutbetalning.

•

Inlåningsränta om f.n. 0 % utgår för det fall att kontots behållning understiger 10 000 kronor.

•

Avslutas kontot under innevarande 12-månadersperiod utgår inlåningsränta om f.n. 0 % för hela perioden.

•

Inlåningsräntan tillgodoförs kontot årligen i efterskott efter 12-månaderperiodens slut eller i samband med
att kontot avslutas.

•

Efter 12-månaderperiodens slut förlängs kontot automatiskt med ytterligare 12 månader om inte kunden
meddelar annat.

•

Kontot förlängs till den ränta som gäller för Collector 1-årigt sparkonto på förlängningsdagen.

•

Uttag av kapitaliserad ränta medges alltid.

Inlåning kronor: 10 000–10 000 000, Inlåningsränta 1,10 %.
OBS! Räntan går ner till f.n. 0 % per år vid ett eller flera uttag, överstigande kapitaliserad ränta, oavsett om kontots
behållning överstiger 10 000 kronor.
Ångerrätt
Enligt lag har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du ansökt om konto och därmed fått information om hur
du skall göra för att ångra dig. Inget skäl behöver uppges. Ångerrätten gäller enbart för det inledande avtalet och inte
enskilda transaktioner eller motsvarande som utförts under avtalstiden för kontot.
Om du ångrar dig så avslutas kontot. Behållningen och eventuellt upplupen ränta utbetalas så snart som möjligt till ditt
angivna konto, dock senast 30 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt.
Om du ångrar öppnandet av kontot, meddela Collector Bank detta via telefon 010-161 00 16, fax 010-161 00 01,
e-post spara@collectorbank.se, eller brev till Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg. Ange namn, adress
och telefonnummer eller e-postadress. För att utöva din ångerrätt ska du sända in ett meddelande att du tänker
utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
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Produktvillkor Collector 2-årigt sparkonto
Avtalspart är Collector Bank AB, 556597-0513, (”Collector Bank”), Box 119 14, 404 39 Göteborg, telefon: 010-161 00 00.
Collector Bank är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn och innehar tillstånd enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
Collector Banks sparkonton Collector sparkonto, Collector 3-månaders sparkonto, Collector 6-månaders sparkonto,
Collector 1-årigt sparkonto och Collector 2-årigt sparkonto omfattas av statlig insättningsgaranti.

Villkor
•

Aktuell inlåningsränta är f.n. 1,25 % per år för inlåning från 10 000 kronor från första kronan, d.v.s. insättningen
måste uppgå till lägst 10 000 kronor.

•

Den effektiva inlåningsräntan är f.n 1,25% per år. Den effektiva räntan är den nominella årsräntan omräknat till en
årlig ränta med beaktande av när i tiden räntan kapitaliseras, dvs ränta på ränta effekten.

•

Endast en insättning per konto. Om ytterligare insättningar görs kommer motsvarande belopp överföras till ett
nytt Collector sparkonto med rörlig ränta såvida insättaren inte särskilt anvisat att dessa ska placeras i ett nytt
3-månaders, 6-månaders, 1-årigt eller 2-årigt sparkonto.

•

Det högsta belopp, exklusive kapitaliserad ränta, som finns på kontot eller sammanlagt kan finnas på Kontoinnehavarens olika konton hos Collector Bank, är begränsat till 10 000 000 kronor. Överstigande belopp kommer att
överföras till ett nytt Collector sparkonto med 0% ränta.

•

Aktuell ränta gäller för nya konton och beräknas från och med dagen efter insättningsdagen 24 månader framåt.

•

Insatta medel får fritt disponeras.

•

Vid förtida uttag gäller att räntan reduceras till f.n. 0 % på kontots behållning från dagen för senaste ränteutbetalning.

•

Inlåningsränta om f.n. 0 % utgår för det fall att kontots behållning understiger 10 000 kronor.

•

Avslutas kontot under innevarande 24-månadersperiod utgår inlåningsränta om f.n. 0 % för hela perioden.

•

Inlåningsräntan tillgodoförs kontot efter tolv månader eller i samband med att kontot avslutas.

•

Efter 24-månaderperiodens slut förlängs kontot automatiskt med ytterligare 24 månader om inte kunden
meddelar annat.

•

Kontot förlängs till den ränta som gäller för Collector 2-årigt sparkonto på förlängningsdagen.

•

Uttag av kapitaliserad ränta medges alltid.

Inlåning kronor: 10 000–10 000 000, Inlåningsränta 1,25 %.
OBS! Räntan går ner till f.n. 0 % per år vid ett eller flera uttag, överstigande kapitaliserad ränta, oavsett om kontots
behållning överstiger 10 000 kronor.
Ångerrätt
Enligt lag har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du ansökt om konto och därmed fått information om hur
du skall göra för att ångra dig. Inget skäl behöver uppges. Ångerrätten gäller enbart för det inledande avtalet och inte
enskilda transaktioner eller motsvarande som utförts under avtalstiden för kontot.
Om du ångrar dig så avslutas kontot. Behållningen och eventuellt upplupen ränta utbetalas så snart som möjligt till ditt
angivna konto, dock senast 30 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt.
Om du ångrar öppnandet av kontot, meddela Collector Bank detta via telefon 010-161 00 16, fax 010-161 00 01,
e-post spara@collector.se, eller brev till Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg. Ange namn, adress och
telefonnummer eller e-postadress. För att utöva din ångerrätt ska du sända in ett meddelande att du tänker utöva
ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
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