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Allmänna villkor från 2019-04-08

1 Öppnande och förfogande över kontot

4 Övertrassering av Skogskontot

Öppnande av Länsförsäkringar Bank Skogskonto/Skogsskadekonto, i
fortsättningen kallat Skogskonto, hos Länsförsäkringar Bank, i fortsättningen kallad Banken, beviljas efter prövning. Skogskonto är underkastat
vid var tid gällande skatte- och andra lagregler. Kontohavaren ger Banken
fullmakt att genomföra de uppdrag som Kontohavaren lämnat till Banken.
Banken utför inte begärt överföringsuppdrag om det saknas disponibla
medel på Skogskontot. Banken äger rätt att kontrollera att angivna konto
uppgifter är riktiga såväl när kontonumren anmäls som vid varje begärd
överföring. Om inte saldot på kontot uppfyller kontots minimigräns efter
sista dagen för deklaration, kommer kontot behandlas som ett rörligt
inlåningskonto med 30% skatt. Ingen ytterligare rapportering till Skatteverket kommer ske.
Kontohavaren är skyldig att meddela Banken varje förändring som Kontohavaren initierar eller får kännedom om och som berör användningen och
dispositionen av anmält kontonummer.
Om pengar saknas på Skogskontot vid tidpunkten för överföring eller
annan uttagstjänst som Kontohavaren har begärt, utför Banken inte överföring och aviserar inte om detta.
Banken äger rätt att utan föregående avisering göra uttag från Kontohavarens Skogskonto till täckande av avgifter och kostnader som hänförs
till Skogskontot enligt kontovillkoren.
Banken får även göra uttag för täckande av dels utlägg och arvoden
och dels andra till betalning förfallna fordringar som Banken har mot
Kontohavaren.

Skogskontot får inte vid något tillfälle övertrasseras. Kontohavaren är
skyldig att vid var tid vara informerad om aktuellt, disponibelt belopp.
Kontohavaren har skyldighet att genom inbetalning omedelbart täcka
eventuellt underskott på Skogskontot.
Av Banken lämnade besked om aktuellt saldo och andra uppgifter lämnas
mot bakgrund av för Banken kända uttag och insättningar. Vid övertrassering
äger Banken rätt att utan föregående avisering belasta Kontohavarens
Skogskonto med övertrasseringsränta och eventuell avgift enligt Bankens
vid var tid gällande prislista. Om övertrasseringen är väsentlig eller om
övertrasseringar har förekommit vid upprepade tillfällen har Banken rätt
att utan föregående avisering omedelbart spärra Skogskontot för uttag
eller avsluta Skogskontot. Skogskonto som avslutas på grund av missbruk
anmäls till så kallade missbruksregister. Banken lämnar på begäran ytterligare information om missbruksregister.

5 Information om kontohavaren

Kontohavaren godkänner att Banken via automatisk databehandling, dels
lämnar uppgift till länsförsäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen om
att Kontohavaren är kund i Banken, dels hämtar uppgift om eventuellt
kundförhållande från övriga företag inom länsförsäkringsgruppen. Banken
får härvid endast lämna respektive inhämta besked om Kontohavarens firma,
adress och organisationsnummer.

6 Ändring av kontovillkor, avslutande av
Skogskontot med mera
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2 Ränta

Ränta på innestående medel räknas för samtliga kalenderdagar under året.
På insättningar räknas ränta från och med dagen efter det att Banken har
erhållit insatt belopp. Vid uttag räknas räntan till och med dagen före uttagsdagen. Om uttag och insättning bokförs samma dag på Skogskontot
räknas räntan på varje transaktion för sig. Vid överföring av belopp mellan
en Kontohavares två konton i Banken utgår ränta även för insättningsdagen.
Räntan beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid var
tid tillämpas av Banken. Banken följer därvid det allmänna ränteläget.
Banken äger rätt att ändra räntesatsen med omedelbar verkan. Information om förändringar och gällande räntesats meddelas Kontohavaren via
brev, kontoutdrag eller annons i dagspress. Vid ränteändring beräknar
Banken räntan efter den nya räntesatsen från och med den dag ändringen
träder i kraft. Räntan kapitaliseras årligen per den 31 december.

Kontohavaren har tillgång till de tjänster som Banken vid var tid allmänt
erbjuder samtliga Skogskontohavare och – efter Bankens godkännande –
de tilläggstjänster som Kontohavaren själv kan ansöka om, vilka kan komma
att förändras. Banken äger rätt att ändra villkoren för Skogskonto och de
tjänster som är anslutna till Skogskontot. Information om förändringar
meddelas Kontohavaren. Annan villkorsförändring än ränteändring gäller
tidigast 14 dagar efter det att informationen om ändringarna har lämnats.
Skogskontot stängs automatiskt efter kontots maximala löptid, 10 år.
Skogsskadekontot stängs automatiskt efter kontots maximala löptid, 20
år. Insättningen överförs på förfallodagen till valt likvidkonto. Om insättning till kontot inte skett innan sista dagen för deklaration avslutas kontot
automatiskt. Kontohavaren äger rätt att avsluta Skogskontot med omedelbar verkan. Banken har rätt att ensidigt avsluta Skogskontot om till
godohavandet på Skogskontot understiger 0,5 procent av gällande bas
belopp enligt socialförsäkringsbalken och om Kontohavaren inte gjort
uttag eller insättningar på Skogskontot under de tre senaste åren.

3 Avgifter

Avgifter för Skogskontot och aktuella tjänster utgår enligt de villkor som
Banken allmänt tillämpar för Skogskonto. Banken har rätt att avgiftsbelägga
tjänster som hör ihop med användningen av Skogskontot en (1) månad efter
den tidpunkt då Kontohavaren meddelats ändringen. Aktuella avgifter
framgår av Bankens prislista.
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7 Meddelanden med mera

10 Information om statlig insättningsgaranti

Kontohavaren ska underrätta Banken om adressändring eller annan ändring
av personuppgifter hos den juridiska personen. Har Banken sänt meddelande
om Skogskontot i brev till Kontohavaren under den adress som är känd för
Banken ska meddelandet anses ha kommit Kontohavaren tillhanda senast
på den sjunde dagen efter att det avsänts. Banken skickar normalt konto
utdrag halvårsvis, såvida inte annat beslutas och berörda kunder fått
information härom.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning
i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden
ska göra ersättningen tillgänglig
för kunden för utbetalningen inom sju arbetsdagar från den dag banken
försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska
träda in.
Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna
händelser, till exempel försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag,
understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder,
pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.
För ytterligare information kontakta Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13,
103 74 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8 613 45 00, ig@riksgalden.se
www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/

8 Behörighetshandlingar

Kontohavaren ska till Banken överlämna vederbörliga handlingar utvisande
behörighet att ta ut medel från Skogskonto.
Ändring av behörighet kan åberopas gentemot Banken först sedan
Kontohavaren lämnat Banken skriftligt meddelande om ändringen.

9 Begränsningar av bankens ansvar

Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt
lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Vidare
har Banken inte ansvar för skada som kan förorsakas Skogskontot eller
annan på grund av fel i
det allmänna telefonnätet eller annan teknisk utrustning som inte tillhör
Banken. Förbehåll i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även
om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada
som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Banken, om Banken varit
normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om
inte skadan har orsakats av bankens grova vårdslöshet.
Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess
hinder har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om
ränta är utfäst, betala ränta efter den högre räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta
efter högre räntesats än som motsvarar det av Riksbanken fastställda
diskontot med tillägg av två procentenheter.
Banken ersätter inte skada till följd av försenad eller utebliven betalning
i vidare omfattning än vad som enligt vid var tid gällande bestämmelser
kan utgå som ersättning från postgirot eller bankgirot till följd av fel eller
försummelse i dess handläggning. Vidare är Banken inte ansvarig för skada
som Banken inte skäligen kunnat förutse och minska konsekvenserna av,
eller som beror av tekniskt fel såsom störningar i telefonförbindelserna
eller Bankens datasystem, vilket omöjliggör eller försvårar uttnyttjandet
av Bankens tjänster.

Övrig upplysning

Behandling av personuppgifter
Banken behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” som återfinns på bankens
webbplats: www.lansforsakringar.se/personuppgifter. Informationen
kan erhållas i pappersformat på respektive Länsförsäkringsbolag.
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