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Tidsbundet Skogskonto
Allmänna villkor från 2021-04-15

LF
 0

93
11

 u
tg

 0
7 

N
or

di
c 

M
or

ni
ng

 2
02

1-
03

1  Öppnande av och förfogande över 
Tidsbundet Skogskonto med mera

Tidsbundet Skogskonto kan efter prövning av Länsförsäkringar Bank AB 
(publ), nedan ”banken”, öppnas till fysisk person (inklusive enskild närings-
idkare och oskiftat dödsbo) som deklarerar intäkt av skogsbruk. Kontot 
kan endast ha en kontohavare.

För skogskonto gäller särskilda skatteregler.
Till Tidsbundet Skogskonto kopplas ett annat konto som kontohavaren 

har i banken, nedan kallat likvidkontot. Insättningar respektive uttag från 
Tidsbundet Skogskonto, nedan ”kontot”, sker från/till likvidkontot. 

För kontot gäller vissa regler om lägsta placeringsbelopp, se punkt 5. 
Information om vilka bindningsperioder som är möjliga vid var tid anges av 
banken.  

Banken äger rätt att utan föregående avisering göra uttag från kontot 
för att täcka avgifter och kostnader som hänförs till kontot enligt konto-
villkoren. Banken får även belasta kontot med belopp motsvarande arvo-
de, kostnad och utlägg för uppdrag som utförs åt kontohavaren, samt be-
talning för annan förfallen fordran som banken har mot kontohavaren 
(kvittning). Kvittning får inte ske mot lön, pension eller därmed jämförbara 
medel som är nödvändiga för kontohavarens uppehälle. 

2 Ränta
Upplysning om aktuell räntesats lämnas av banken till kontohavaren i sam-
band med att kontot öppnas. Den ränta som gäller på öppningsdagen för 
den valda bindningsperioden är den som gäller för hela bindningsperioden. 
Räntan beräknas efter verkligt antal dagar enligt formeln 365/365, vid skottår 
366/366. Räntan kapitaliseras vid följande tillfällen: vid bindningsperiodens 
slut, vid förtida lösen av hela beloppet och vid varje årsskifte per 31/12. 

3 Behörighetshandlingar
Kontohavare ska vid uttag kunna legitimera sig med av banken godkänd 
handling samt eventuellt andra vederbörliga handlingar utvisande behörig-
het att ta ut medel från kontot.

4 Bindningstider, förlängning m m
För placeringar på kontot erbjuder banken vissa bindningsperioder. På 
respektive bindningperiods förfallodag, villkorsändringsdagen, förlängs 
placeringen automatiskt med motsvarande bindningstid som valdes vid 
kontots öppnande, om inte kontohavaren före innevarande bindnings-
periods utgång har meddelat banken något annat. Kontot behåller samma 
kontonummer och räntan blir den räntesats som är aktuell på villkorsänd-
ringsdagen. Förlängning sker med automatik tills att kontots maximala 
löptid har uppnåtts. Skogskontot kommer automatiskt att bytas till ett 
rörligt skogskonto när vald löptid överstiger kontots maximala löptid. 
Upplysning om ny räntesats och villkorsändringsdag lämnas via bankens 
internetsidor eller av bankkontoren. 

5 Insättningar och uttag
Insättning på kontot får endast ske på ett konto per förvärvskälla, skatt-
skyldig och beskattningsår och måste ske senast den dag kontohavaren 
är skyldig att lämna in deklarationen. Insättning kan endast ske vid kontots 
öppnande (i jämna hundratal kronor). Insättning kan alltså inte ske vid för-
längning av ny bindningsperiod. 

Minsta insättningsbelopp är 50 000 kronor. Insättning på kontot sker 
genom automatisk överföring från likvidkontot i samband med öppning. 
Om uttag av överenskommet belopp från likvidkontot inte kan ske senast 
bankdagen efter öppningsdagen, avslutas kontot.

Uttag kan göras tidigast fyra månader efter insättning. Lägsta uttags-
belopp är 1 000 kronor. 

Om kontohavaren vill att placerat belopp på kontot återbetalas, ska 
begäran om uttag vara banken tillhanda senast fem bankdagar före villkor-
sändringsdagen. Vid uttag av delbelopp får kvarvarande saldo på kontot 
inte understiga minsta placeringsbelopp 50 000 kronor. Vid uttag av hela 
beloppet avslutas kontot. Utbetalning av uttaget belopp på kontot sker till 
likvidkontot och finns tillgängligt på förfallodagen/ villkorsändringsdagen. 
Uttag på kontot ska av kontohavaren redovisas/deklareras som intäkt av 
näringsverksamhet för det beskattningsår då  uttaget görs.

Vid uttag före villkorsändringsdagen har banken rätt att ta ut en avgift 
som för närvarande motsvarar 0,5 procents årlig ränta på uttaget belopp 
beräknat på återstående bindningstid, dock minst 200 kronor (SEK). Vid 
förtida uttag är uttaget belopp tillgängligt på likvidkontot samma dag som 
begärt uttag. För de fall saldot därefter understiger lägsta placeringsbe-
lopp, har banken rätt att avsluta kontot i förtid och ta ut avgift för förtids-
lösen enligt ovan. Behållningen kommer då att överföras till likvidkontot.

6 Avtalstid m m
Avtalets löptid är maximalt 10 år för Tidsbundet Skogskonto räknat från 
deklarationsåret. Skogskontot kommer automatiskt att bytas till ett rörligt 
skogskonto när vald löptid överstiger kontots maximala löptid. Därefter 
måste kontohavaren deklarera innestående  belopp som intäkt. Återbetal-
ning av placerat belopp och ränta på kontot betalas ut till likvidkonto vid 
den förfallodag som inträder när maxlöptiden löpt ut. 

Kontohavaren och banken får oavsett anledningen härtill säga upp 
detta avtal. Uppsägning av kontohavaren kan ske omedelbart. Vid uttag 
gäller dock tidsangivelserna i punkt 5, fjärde stycket. Förtida uttag av 
 placering kan leda till avgift enligt punkt 5, femte stycket ovan. 

Uppsägning från banken får ske med två månaders uppsägningstid. 
Banken har rätt att säga upp kontoavtalet med omedelbar verkan om konto-
havaren har åsidosatt dessa allmänna villkor, särskilda villkor, andra instruk-
tioner eller överenskommelser som gäller för kontot. Avslut av kontot kan 
också ske med stöd av punkt 5, andra och fjärde stycket.
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gen. Är ränta inte utfäst är banken inte skyldig att betala ränta efter högre 
räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid var tid gäl-
lande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två 
procentenheter. Är banken till följd av omständighet som anges ovan för-
hindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under vilken hindret 
förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfalloda-
gen.

14  Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riks-
gälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobe-
hållning i banken med ett belopp upp till den vid var tid av Riksgälden fast-
ställda beloppsgränsen. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för 
kunden för utbetalningen inom sju arbetsdagar från den dag banken för-
sattes 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 eller 
försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Följande insättare, 
 eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: 
 banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsförening-
ar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, 
 värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, 
landsting, kommuner eller statliga myndigheter. För ytterligare informa-
tion kontakta Riksgälden, ig@riksgalden.se www.riksgalden.se/sv/Insatt-
ningsgarantin/.

15 Tillämplig lag och tvister
För detta avtal ska svensk rätt vara tillämplig och om talan väcks av 

banken, ska tvisten avgöras av svensk domstol. Banken kan även väcka ta-
lan vid domstol i annat land.

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

Tillsynsmyndighet
Tillsynsmyndighet för bankens verksamhet är Finansinspektionen,  
Box 7821, 103 97 Stockholm.

Klagomål
Om kontohavaren är missnöjd med bankens hantering av kontot, bör konto-
havaren i första hand kontakta sitt lokala bankkontor. Möjlighet finns också 
att kontakta klagomålsansvarig i banken på adress Länsförsäkringar, 
 Klagomålsansvarig Bank, 106 50 Stockholm. Önskar kontohavaren fram-
föra ett klagomål bör detta vara skriftligt, om ärendets beskaffenhet inte 
föranleder annat.

7 Skatteavdrag
Banken gör skatteavdrag för kapitaliserad ränta enligt gällande lagar och 
bestämmelser. 

8 Information om kontot
Banken skickar inga kontoutdrag gällande kontot. Bekräftelsebrev skickas 
inte till kontohavare vid förlängning av ny bindningsperiod. Kontohavaren 
får information om kontot (till exempel transaktioner) via Internetbanken 
eller via bankens kontor.

9 Ändring av kontovillkor
Banken äger rätt att ändra villkoren för kontot. Information om villkors-
ändringar meddelas kontohavaren via brev, banktjänster via internet, Tele-
fonbanken eller annons i dagspress. Informationen lämnas två månader 
innan ändringarna träder i kraft. Om ändringarna är till kontohavarens 
fördel eller av ringa betydelse får ändring ske omedelbart från bankens sida.

10 Priser 
I den mån det utgår en avgift/ett pris för kontot framgår det av bankens 
prislista. Pris får ändras. Om pris ändras till nackdel för kontohavaren ska 
banken underrätta kontohavaren genom annonsering i dagspress eller genom 
meddelande till kontohavaren, se punkt 12, minst 14 dagar innan ändring-
en träder i kraft. Detsamma gäller om banken vill införa pris för kontot,  
om detta tidigare har tillhandahållits utan kostnad för kontohavaren.

11 Telefon- och Internetbanken
Kontot är spärrat och därmed inte tillgängligt för uttag i Telefonbanken 
och Internetbanken.

12 Meddelanden
Kontohavaren ska underrätta banken om adressändring eller annan änd-
ring av personuppgifter. Har banken lämnat meddelande om kontot via 
brev till kontohavaren under den adress som är känd för banken, anses 
meddelandet ha kommit kontohavaren tillhanda senast den sjunde dagen 
efter att det avsänts. Banken kan även lämna meddelande via Internet-
banken. Sådant meddelande anses ha nått kontohavaren omedelbart.

13 Begränsningar av bankens ansvar
Banken är inte ansvarig för skada som beror av fel i det allmänna telefon-
nätet eller annan teknisk utrustning som inte tillhör banken, svenskt eller 
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, 
strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. 
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan lik-
nande omständighet 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 för indi-
rekt skada om inte skadan orsakats av bankens grova vårdslöshet. Förelig-
ger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd 
på grund av omständighet som anges ovan, får åtgärden skjutas upp till 
dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska banken, om 
ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfalloda-


