Priser indlån pr. 1. juli 2021
Produkt

Fynske Grundkonto

Nominel
rente i pct.
0,00

Etableringsomkostning
0 kr.

Løbende
omkostning
0 kr.

Vilkår

For kunder uden NemKonto forrentes kontant indestående
over 0 kr. med -0,60 pct.
Indestående ud over kundens samlede kontante indestående
på 100.000 kr. forrentes med -0,60 pct.

Fynske Grundkonto
aktionær

0,00

0 kr.

0 kr.

For kunder uden NemKonto forrentes kontant indestående
over 0 kr. med -0,60 pct.
Indestående ud over kundens samlede kontante indestående
på 100.000 kr. forrentes med -0,60 pct.
Kan oprettes af kunder med min. 100 stk. aktier i Fynske Bank
*). Anskaffelsespris pr. 30. juni 2021 er 11.500 kr.

Fynske Økonomikonto

0,00

0 kr.

0 kr.

For kunder uden NemKonto forrentes kontant indestående
over 0 kr. med -0,60 pct.
Indestående ud over kundens samlede kontante indestående
på 100.000 kr. forrentes med -0,60 pct.

Fynske Opsparing

0,00

0 kr.

0 kr.

For kunder uden NemKonto forrentes kontant indestående
over 0 kr. med -0,60 pct.
Indestående ud over kundens samlede kontante indestående
på 100.000 kr. forrentes med -0,60 pct.

Fynske Opsparing aktionær

0,00

0 kr.

0 kr.

For kunder uden NemKonto forrentes kontant indestående
over 0 kr. med -0,60 pct.
Indestående ud over kundens samlede kontante indestående
på 100.000 kr. forrentes med -0,60 pct.
Kan oprettes af kunder med min. 100 stk. aktier i Fynske Bank
*). Anskaffelsespris pr. 30. juni 2021 er 11.500 kr.

Fynske Ung

0,00

0 kr.

0 kr.

For kunder uden NemKonto forrentes kontant indestående
over 0 kr. med -0,60 pct.
Indestående ud over kundens samlede kontante indestående
på 100.000 kr. forrentes med -0,60 pct.
Kan oprettes af kunder fra 18 år til og med 29 år.
Til kontoen er tilknyttet et gratis Visa/Dankort eller
Mastercard Debit.

Fynske Ung Opsparing

0,00

0 kr.

0 kr.

For kunder uden NemKonto forrentes kontant indestående
over 0 kr. med -0,60 pct.
Indestående ud over kundens samlede kontante indestående
på 100.000 kr. forrentes med -0,60 pct.
Kan oprettes af kunder fra 18 år til og med 29 år.

Fynske Eventyr

0,00

0 kr.

0 kr.

Kan oprettes af kunder fra 0 år til og med 12 år.

Fynske Teen

0,00

0 kr.

0 kr.

Kan oprettes af kunder fra 13 år til og med 17 år.

Aktiesparekonto

0,00

0 kr.

0 kr.
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Boligopsparing

0,00

0 kr.

0 kr.

Kan oprettes af kunder med
NemKonto i banken
Anvendes det opsparede
beløb til udbetaling ved køb
af ejer-/ andelsbolig ydes en
rabat på op til 5.000 kr. på
pakkeprisen ”køb af
ejendom”/stiftelsesprovision
på andelsboliglån.

Børneopsparing
Kapital-, rate- og
aldersopsparing

0,00
0,00

0 kr.
0 kr.

0 kr.
0 kr.

Kontant indestående over
25.000 kr. forrentes med 0,60 pct.
(Gælder ikke for konti under
udbetaling).

*) Aktionærfordelene opnås ved min. 100 stk. Fynske Bank aktier samlet i husstanden (voksne i husstanden). Ægtefæller og samlever
opnår begge aktionærfordelene, hvis de tilsammen har 100 aktier, uanset hvem der ejer aktierne. Aktionærfordelene opnås kun
som privatkunde med konto i Fynske Bank. Aktierne skal ligge i depot i Fynske Bank. Aktionærer med min. 1 aktie i Fynske Bank, kan
deltage i vores aktionærmøder. Aktien skal være navnenoteret.

Renten er variabel, hvis intet andet er anført.
Rente beregnes hver dag af det til enhver tid indestående beløb og tilskrives bagud, den 31. marts, 30. juni, 30 september og 31.
december medmindre andet er oplyst.
Regler for validering fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, som fås ved henvendelse i banken eller på
www.fynskebank.dk
Information om Garantifonden for indskydere og Investorer kan fås ved henvendelse i banken eller på www.gii.dk
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