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Kontovilkår for bedriftskonto

Bedriftskonto

1.Bedriftskonto er en transaksjonskonto der debetkort og betalingstjenester kan tilknyttes.
Kassekreditt kan også tilknyttes kontoen.

2.Kontovilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester -
næringsforhold. Ved eventuell motstrid går kontovilkårene foran de generelle vilkårene.

3.Kreditrenter kapitaliseres siste dag i kalenderåret. Debetrenter, provisjon på eventuell kreditt
og overtrekksrenter kapitaliseres kvartalsvis.

4.Betalingstjenester belastes hver måned. Priser på betalingstjenester og rentebetingelser
finnes i bankens prisliste. Bruk av betalingstjenester kan medføre gebyrer som påvirker den
effektive renten.

5.Kontoutskrift sendes hver måned dersom det har vært bevegelse på konto. Årsoppgave og
kontoutskrift sendes ved utløp av kalenderåret og gir opplysninger om saldo, renter samt
omkostninger.
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Kontovilkår for Kapitalkonto

Kapitalkonto

1.Kapitalkonto er en sparekonto for bedrifter som har overskuddslikviditet å plassere og som
ønsker en sikker plassering.

2.Kontovilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester -
næringsforhold. Ved eventuell motstrid går kontovilkårene foran de generelle vilkårene.

3.Kreditrenter kapitaliseres siste dag i kalenderåret. Saldoen forrentes etter de satser og
regler som Nordea til enhver tid benytter.

4.Priser for betalingstjenester belastes hver måned og finnes i bankens prisliste. Bruk av
betalingstjenester kan medføre gebyrer som påvirker den effektive renten.

5.Innskyteren kan ta ut fjorårets rente i et fritt antall uttak. Øvrige frie uttak er for tiden fastsatt
til 12 pr. kalenderår. Påfølgende uttak belastes med et uttaksgebyr, som spesifisert i bankens
prisliste. Uttaksgebyret belastes kontoen samtidig som uttaket og vil gå til fradrag av kapitalen,
også om dette utgjør tidligere års avregnede renter. Dette vil medføre lavere effektiv rente på
kontoen. Merk at overførsler til egne konti i Nordea og oppgjør av konto regnes som uttak. For
lån i Nordea kan det avtales at renter og avdrag kan belastes uten at antall frie uttak blir
redusert.

6.Antall frie uttak fremkommer på kontoutskriften. Nordea vil ikke gi varsel om at antall
gebyrfrie uttak er benyttet slik at videre uttak vil utløse uttaksgebyr. Nordea vil på forespørsel
kunne informere om antall gjenstående gebyrfrie uttak.

7.Kontoutskrift sendes hver 4. måned dersom det har vært bevegelse på konto. Årsoppgave
og kontoutskrift sendes ved utløp av kalenderåret og gir opplysninger om saldo, renter samt
omkostninger.
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Kontovilkår for Skattetrekkskonto

Skattetrekkskonto

1.Kontovilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester – næringsforhold. Ved eventuell motstrid går kontovilkårene foran de
generelle vilkårene.

2.Skattetrekkskonto er en særskilt innskuddskonto for arbeidsgivers forskuddstrekk i
henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav
(skattebetalingsloven) § 5-12.

3.Rentebetingelser fremkommer i bankens prisliste.

4.Kostnadene ved å etablere, ha og bruke kontoen fremgår av bankens gjeldende
prisliste. Kostnadene vil bli belastet den konto som er angitt. Skattetrekkskontoen kan
ikke benyttes for belastning av slike kostnader.

5.Skattetrekkskonto kan kun godskrives med beløp trukket i henhold til
skattebetalingsloven. De trukne beløp tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Eventuell
renteavkastning på kontoen tilhører kontohaver.

6.Med mindre skatteoppkreverens samtykke foreligger, forplikter kontohaver seg til ikke å
disponere over skattetrekkskontoen på annen måte enn ved overføring til
skatteoppkreveren, eller til tilsvarende konto i annen bank. Renteavkastning kan likevel
disponeres av kontohaver.

7.Kontohaver er ansvarlig for og plikter å forvisse seg om at enhver disponering av midler
på skattetrekkskontoen skjer overensstemmende med myndighetenes regler. Dersom
kontohaver ved urettmessig disponering over kontoen eller på annen måte bringer
banken i ansvar, kan banken motregne det aktuelle beløp mot innestående på andre
kontoer kontohaver har i banken.

8.Banken kan motregne ethvert krav mot kontohaveren i disponible midler på
skattetrekkskontoen. Banken kan således motregne i eventuelle renteavkastning, midler
som kontohaveren har rett til å disponere over etter samtykke fra skatteoppkreveren og
innestående midler etter at kontohavers trekkansvar etter skattebetalingsloven § 5-12 er
opphørt. Banken kan utøve tilbakeholdsrett (sperre skattetrekkskontoen) på samme vilkår
som for motregning.

9.Etter skattebetalingsloven § 5-12 har banken en selvstendig plikt til å hindre
urettmessige disposisjoner av midler som er satt inn på skattetrekkskonto. Dersom
banken er i tvil om den aktuelle disponering av kontoen er i overensstemmelse med
myndighetenes regler, har banken rett til å nekte å utføre disposisjonen inntil forholdene
er avklart. Eventuelt kan banken selv ta kontakt med skatteoppkreveren eller andre for å
avklare forholdet.




