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Villkor för Baspaket Bank
Allmänna villkor gällande från 2018-05-01
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1 Tillämpliga avtal med mera
Dessa villkor gäller utöver villkor för rörelsekonto och de villkor som 
 gäller för respektive och vid var tid i erbjudandet ingående tjänst.  
För användning av betalservice via internetbanken gäller även aktuella 
”Allmänna villkor för Internet- och telefontjänst för företag”.

2 Allmän produktbeskrivning
I Baspaket Bank har vi samlat de vanligaste banktjänsterna som småföre-
tagare har behov av för att hantera företagets ekonomi. Innehållet i Bas-
paket Bank framgår av avtalets första sida. Ändring av innehållet kan ske, 
se punkt 5 nedan.

3 Användande av tjänsten
Villkoren för de tjänster som ingår i Baspaket Bank framgår av villkor för 
respektive tjänst.

4 Priser och avgifter
Pris för Baspaket Bank framgår av vid var tid gällande prislista Företag/
Lantbruk. För Baspaket Bank erläggs en årsavgift som betalas i förskott. 
Banken får, utan avisering, belasta det anslutna rörelsekontot med belopp 
som motsvarar avgiften för Baspaket Bank. Denna årsavgift ersätter de 
årsavgifter som gäller enligt de separata avtal som gäller för de olika 
tjänsterna som ingår i Baspaket Bank. Andra priser/avgifter än årsavgift 
utgår i enlighet med vad som anges i villkoren och gällande prislista för 
respektive tjänst. Särskilt hänvisas till kortvillkoren där prisinformation 
ges om kostnader som kan tillkomma till exempel vid användning av kort 
utomlands och, vad gäller kreditkort, uppgifter om ränta. För utnyttjande 
av tilläggstjänster till tjänsterna (som framgår av respektive tjänsts all-
männa villkor) utgår ordinarie priser.

Priset för Baspaket Bank tas ut den sista bankdagen i den kalender-
månad som inträffar två (2) månader efter anslutningsdagen. Kunden 
 debiteras för den del av kalenderåret som kunden har varit ansluten till 
Baspaket Bank. Därefter debiteras kunden löpande den 1 januari varje år. 
Kunden debiteras det konto som Baspaket Bank är kopplat till. Priset 
 gäller även om kund inte vill ha någon eller några av de ingående  tjänsterna 
eller senare säger upp någon av de ingående tjänsterna utan att Baspaket 
Bank sägs upp. 

För det fall en Kund tecknat tjänst som ingår i Baspaket Bank separat 
och senare under samma kalenderår tecknar Baspaket Bank, betalar  
Kund inget ytterligare för Baspaket Bank. Näst kommande kalenderår 
 betalar kund enbart priset för Baspaket Bank.

Samtliga priser gäller till vidare. Priset kan dock ensidigt ändas av banken.

5  Ändring av pris, villkor och tjänsteinnehåll
Banken har rätt att ändra villkor och pris för Baspaket Bank samt innehållet 
i Baspaket Bank utan att i förväg ha inhämtat kundens godkännande. Sådan 
ändring träder i kraft en (1) månad efter det att kund under rättats om 
densamma. Om kund inte godkänner ändring får denna omedelbart och 
avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringen träder i kraft. Vad 
gäller ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separa-
ta villkoren för dessa.

6 Löptid och avslut av tjänsten
Avtalet gäller tills vidare. Kontohavare och banken får, oavsett anledning-
en härtill, säga upp detta avtal. Kunden och banken har rätt att säga upp 
avtalet med en månads uppsägningstid. Återbetalning av erlagda avgifter 
sker inte. Banken har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om 
Kunden har åsidosatt allmänna villkor, instruktioner eller överenskommel-
ser som gäller för Baspaket Bank eller tjänsterna som ingår i Baspaket 
Bank. Uppsägning av Baspaket Bank innebär endast att själva tjänsten 
Baspaket Bank sägs upp varvid priset för de ingående tjänsterna återgår 
till ordinarie pris. De ingående tjänsterna i Baspaket Bank löper vid upp-
sägning av Baspaket Bank vidare enligt sina avtalsvillkor varvid de ordina-
rie årsavgifterna gäller. De ingående tjänsterna sägs upp i enlighet med 
vad som anges i respektive tjänstevillkor.
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