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Villkor för Bekväma vardagen
Allmänna villkor gällande från 2018-05-01
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1 Tillämpliga avtal med mera
Dessa villkor gäller utöver villkor för Privatkonto och de villkor som gäller 
för respektive och vid var tid i erbjudandet ingående tjänst.  

2 Allmän tjänstebeskrivning
I Bekväma Vardagen har Banken samlat de vanligaste banktjänsterna som 
privatpersoner har behov av för att hantera sin vardagsekonomi. För när-
varande består Bekväma Vardagen av följande produkter/tjänster: Privat-
konto, Bankkort, Internet- och Telefonbank, Mobilapp, svenska betalning-
ar, Swish (via anslutning i mobilapp eller Internetbank), BankID 
(beställning via Internetbanken) samt Sparkonto (ansöker du om i mobil-
app eller Internetbanken).

3 Användande av tjänster 
Villkoren för de tjänster som ingår i Bekväma Vardagen framgår av villkor 
för respektive tjänst.

4 Priser och avgifter
Pris för Bekväma Vardagen framgår av Bankens prislista. För Bekväma 
Vardagen erläggs en årsavgift som betalas i förskott. Banken får, utan avi-
sering, belasta det anslutna privatkontot med belopp som motsvarar av-
giften för Bekväma Vardagen. Denna årsavgift ersätter de årsavgifter som 
gäller enligt de separata avtal som gäller för de olika tjänsterna som ingår 
i Bekväma Vardagen. Andra eventuella priser/avgifter än årsavgift utgår i 
enlighet med vad som anges i villkoren och gällande prislista för respekti-
ve tjänst. Särskilt hänvisas till kortvillkoren där prisinformation ges om 
kostnader som kan tillkomma till exempel vid användning av kort. För ut-
nyttjande av tilläggstjänster till tjänsterna (som framgår av respektive 
tjänsts allmänna villkor) utgår ordinarie priser. Priset för Bekväma Varda-
gen tas ut den sista bankdagen i den kalendermånad som inträffar två 
månader efter anslutningsdagen. Därefter debiteras kunden löpande den 
1 januari varje år. Kunden debiteras det privatkonto som Bekväma Varda-
gen 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 Bekväma Vardagen sägs upp. För det fall en Kund teck-
nat tjänst som ingår i Bekväma Vardagen separat och senare under sam-
ma kalenderår tecknar Bekväma Vardagen, betalar kunden inget ytterliga-
re för Bekväma Vardagen. Kommande kalenderår betalar kunden enbart 
priset för Bekväma Vardagen. Samtliga priser gäller tillsvidare. Priset kan 
dock ensidigt ändras av banken.

5  Ändring av pris, villkor och tjänsteinnehåll
Banken har rätt att ändra villkor och pris för Bekväma Vardagen samt 
innehållet i Bekväma Vardagen utan att i förväg ha inhämtat kundens god-
kännande. Sådan ändring träder i kraft två (2) månader efter det att kund 
underrättats 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 hän-
visas till de separata villkoren för dessa. 

6 Löptid och avslut av tjänsten
Avtalet gäller tillsvidare. Kunden och Banken får, oavsett anledningen här-
till, säga upp detta avtal. Kunden har rätt att säga upp avtalet omgående. 
Banken har rätt att säga upp avtalet med två (2) månaders uppsägningstid. 
Kunden har rätt till återbetalning av den del av årsavgiften som avser tid 
som återstår på året efter det att uppsägningstiden löpt ut. Banken kredi-
terar samma privatkonto som en gång debiterats. Banken har rätt att säga 
upp avtalet med omedelbar verkan om kunden har åsidosatt allmänna vill-
kor, instruktioner eller överenskommelser som gäller för Bekväma Vardagen 
eller tjänsterna som ingår i Bekväma Vardagen. Uppsägning av Bekväma 
Vardagen innebär endast att själva tjänsten Bekväma Vardagen sägs upp 
varvid priset för de ingående tjänsterna återgår till ordinarie pris. De ingå-
ende tjänsterna i Bekväma Vardagen löper vid uppsägning av Bekväma 
Vardagen vidare enligt sina avtalsvillkor varvid de ordinarie årsavgifterna 
gäller. De ingående tjänsterna sägs upp i enlighet med vad som anges i 
respektive tjänstevillkor.
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