Oppdatert 30.08.2022

Sparing bedrift
Brukskonto
Folio
Kassekreditt
Sparekonto
*Kapitalspar
12 frie uttak pr. år + fjorårets rente.
Utover dette 2% uttaksgebyr

kr 0 ‐
kr 50 000 ‐
kr 500 000 ‐

kr 49 999
kr 499 999

Bedriftsinnskudd+ **

kr 0 ‐
1 999 999
kr 2 000 000 ‐ 29 999 999
kr 30 000 000 ‐
** Renten på 2. trinn gjelder fra 1. krone. Renten på 3. trinn gjelder for bel
kr 30.000.000. Uttak må varsles 31 dager før uttak foretas.
Høyrente Bedrift ***

kr 0 ‐
kr 10 000 000 ‐
kr 100 000 000

9 999 999
99 999 999

*** Renten på 2. trinn gjelder fra 1. krone. Renten på 3. trinn gjelder for be
med kr 100.000.000. Uttak må varsles 31 dager før uttak foretas. Minimum
kr 10.000.000 maksimumsinnskudd kr 100.000.000. Rente fra 25.06.2021 g
nye kontoer.
Innskudd med binding
Innskudd med binding 6 måneder
Innskudd med binding 12 måneder
Uttaksgebyr i bindingsperioden 4 %,
minsteinnskudd kr 50.000.
*Plasseringskonto Nibor
kr 300.000

kr 999.999

kr 1.000.000

Minsteinnskudd kr 300.000.
Pengemarkedsrenten som til enhver tid gjelder basert på 3 mndr. Nibor‐re
Renten reguleres hver uke med basis i noteringen pr. mandag.
2 frie uttak pr. år + fjorårets rente. Utover dette 2% uttaksgebyr.
7 dagers gjensidig oppsigelse.
Dersom saldo på konto blir lavere enn kr 300.000 forrentes kontoen med
laveste rente på Kapitalspar.
Særvilkår
For beløp over kr 1.000.000,‐ kan det avtales spesielle vilkår for den enkelte
endres svært hyppig. Oppdaterte renter fås oppgitt ved henvendelse til ban

Sparebanken Øst tar forbehold om feil i prislisten.

Andre kontotyper
Skattetrekk
Folio særvilkår
For beløp over kr 1.000.000,‐ kan det avtales spesielle vilkår for den enkelte
endres svært hyppig. Oppdaterte renter fås oppgitt ved henvendelse til ban
Effektiv rente vil være lik nominell rente på alle sparekontoer under forutse
frie uttak. Ved uttak utover de frie uttakene vil den effektive renten være
Overtrekksrente
*Renten gjelder fra 1. krone når et trinn passeres.
Renteberegningen følger årets kalenderdager.

Omkostninger innskudd
Depositumskonto
Overførsel av konto til annen bank
Dekning av giroomkostninger ved avslutning av konto
og overføring av beløp til annen bank
Purregebyr overtrekk innskuddskonto
1. gangs purring
2. gangs purring

Sparebanken Øst tar forbehold om feil i prislisten.

