
Produktvillkor 
 Northmills Sparkonto fast ränta 1 år  

 
 
Dessa produktvillkor gäller för sparkonton i Northmill Bank AB (“Northmill” eller “banken”) med fast ränta under en                 
bindningstid om ett (1) år som en fysisk eller juridisk person (“kunden”) har i banken. Avtalet mellan Northmill och                   
kunden består av dessa produktvillkor och av Allmänna villkor Northmills Sparkonton. Följande villkor gäller för               
Northmills Sparkonto fast ränta 1 år i tillägg till de allmänna villkoren. 
 
Bindningstid: Ett (1) år från kundens insättning på Northmills Sparkonto fast ränta 1 år  
 
Förtida uttag: Kunden har ej rätt att göra förtida uttag. Banken kan dock, men är inte 

skyldig, att efter särskild ansökan från kunden medge uttag före 
bindningstidens utgång 

 
Ränta under bindningstiden: Fast ränta enligt den räntesats som anges på northmill.com/se per dagen för  

kundens insättning av medel på Northmills Sparkonto fast ränta 1 år. Ränta 
utgår endast om medlen är placerade på kontot under hela bindningstiden  
 

Ränta vid förtida uttag: Om banken, efter särskild ansökan från kunden, medger kunden att göra
uttag före utgången av bindningstiden har kunden ej rätt till ränta alls 

 
Kapitalisering av ränta: Upplupen ränta, efter eventuellt avdrag för preliminärskatt, kapitaliseras  

vid bindningstidens utgång  
 

Valuta: Sparkontot förs i svenska kronor (SEK) 
 

Beloppsgräns tillgodohavande: En miljon kronor (gäller kundens samtliga sparkonton i banken) 
 
Antal konton: Kunden får samtidigt ha högst 12 stycken Northmills Sparkonto  

fast ränta 1 år  
 
Antal insättningar: Endast en (1) insättning per Northmills Sparkonto fast ränta 1 år 

  
Lägsta insättningsbelopp: Femtusen (5 000) kronor 
 
Lägsta uttagsbelopp: Hela tillgodohavandet, inklusive kapitaliserad ränta  
 
Avgifter insättningar: Nej 
 
Avgifter uttag: Nej 
 
Övriga avgifter: Inga  
 
Statlig insättningsgaranti: Ja, enligt beslut av Riksgälden. För närmare information, se de allmänna  

villkoren och separat informationsblad. Ytterligare information finns  
på Riksgäldens webbplats: riksgalden.se/insattningsgarantin  

 
Ångerrätt: Ja, vid ingående av avtal på annat sätt än vid besök på bankens kontor.  

Närmare information om ångerrätten finns i de allmänna villkoren.  
 
_____________________________  

 



 
Northmill är ett svenskt bankaktiebolag med organisationsnummer 556709-4866 och med Regeringsgatan 20,            
111 53 Stockholm som registrerad adress. Northmill nås på kundtjanst@northmill.se och 08-4000 70 40.  
Öppettider för kundtjänst framgår på northmill.com/se.  
 
Northmill har tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att bedriva bankrörelse och              
står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Tillståndet innefattar rätt att ta emot                
återbetalningspliktiga medel från allmänheten. 
 
Denna version av produktvillkoren för Northmills Sparkonto fast ränta 1 år gäller från och med 2020-06-15. 


