ALLMÄNNA VILLKOR
1. PARTER

Parter är 4Spar AB (556862-8563) (nedan kallad
”4Spar”) och den som tecknat av tal med 4Spar om
4Spars tjänster och f ör v ilken ett konto f örs (nedan
kallad ”Kontohav aren”). Bolaget skall bedriv a
inlåningsv erksamhet enligt lagen (2004:299) om
inlåningsv erksamhet. Kontohav aren medger att 4Spar
i samband med godkänd kontoansökan öppnar ett
eller f lera sparkonton (nedan ”Konton”) f ör
Kontohav arens räkning. Kontohav aren är
f ordringsägare gentemot 4Spar beträf f ande
tillgodohav andet på Kontot. Endast f y sisk myndig
person f år öppna Konto i 4Spar. Kontohav aren skall
på begäran kunna identif iera sig på av 4Spar anv isat
sätt. Kontohav ares saldo f år v id v arje tidpunkt
maximalt uppgå till SEK 50 000. Öv erstigande belopp
utbetalas omgående till Kontohav arens f öranmälda
bankkonto.
2. FÖRFOGANDE ÖVER KONTOT

Förf oganderätt öv er Kontot har Kontohav aren och den
eller de som genom f ullmakt f rån Kontohav aren f ått
sådan rätt. Kontohav aren ger härmed 4Spar f ullmakt
att genomf öra de uppdrag som lämnas till 4Spar. Om
god man eller f örv altare utsetts för Kontohav aren,
bestäms dispositionsrätten av de beslut och regler
som f rån tid till annan gäller f ör dessa.
Har Kontohav aren lämnat 4Spar uppdrag om
öv erf öring f rån Kontot, är Kontohav aren sky ldig att se
till att erf orderliga medel f inns på Kontot v id v arje öv erf öringstillf älle. Om underskott skulle uppstå på Kontot
på grund av utf örd öv erf öring, har 4Spar rätt att
återf öra medel f rån mottagarkontot. Kontohav aren är
inf örstådd med att de uppdrag och instruktioner som
lämnas till 4Spar med utny ttjande av Kontohav arens
personliga lösenord är bindande f ör Kontohav aren.
För det f all det personliga lösenordet anv änts
obehörigen, se punkt 15. 4Spar utf ör inte begärt
uttagsuppdrag om det saknas disponibla medel på
Kontot och är inte sky ldigt att underrätta Kontohav aren
om att uppdrag inte utf örts.
De tjänster som erbjuds kan f örändras öv er tiden.
Erbjudandet om att öppna sparande v ia ett
Inlåningskonto eller Räntekonto gäller tills v idare.
Inf ormation om aktuella tjänster anges på 4Spars
webbplats. Kontohav aren är inte berättigad till
ersättning på grund av drif tstörning som f örsvårar eller
omöjliggör utny ttjandet av tjänsterna.

3. RÄNTA SAMT KONTOTYPER

Inf ormation om aktuell ränta samt ef f ektiv ränta kan
erhållas f rån www.4Spar.se. Ränta beräknas ef ter den
räntesats och enligt de grunder som v id v ar tid
tillämpas av 4Spar f ör Kontot. Ränta på innestående
medel på Kontot räknas f ör samtliga kalenderdagar
under året. Ränta på belopp som sätts in på Kontot
räknas f rån och med dagen ef ter insättningsdagen. På
uttaget belopp räknas ränta till och med dagen f öre
uttagsdagen.
4Spar är i v issa f all skyldigt att innehålla skatt på
räntan samt tillhandahålla kontrolluppgif t i enlighet
med v id v ar tid gällande skattelagstif tning.
4Spar äger rätt att ändra såv äl räntesats som beräkningsgrund f ör räntan. Inf ormation om ändrade räntor
eller beräkningsgrund f ör räntan lämnas på 4Spars
hemsida och/eller v ia e-post. Vid ränteändring eller
ändrad beräkningsgrund f ör räntan görs ändringen
gällande f rån och med den dag ändringen träder i
kraf t.
Inlåningskontot är ett obundet konto med rörlig ränta.
Kontohav aren har tillgång till obegränsade f ria uttag
samt insättningar. Minsta insättning är 1 000 SEK.
Kontot saknar uppsägningstid. Räntan kapitaliseras
årligen per den 31 december eller då kontot av slutas
och beräknas enligt räntebasen 365 dagar (365/365).
Samtliga kontohav are tilldelas denna kontoty p v id
öppnande av konto samt v id av slut av Räntekonto, om
inte annat f inns öv erenskommet.

Ef f ektiv ränta, d.v.s. räntan uttry ckt som en årsränta
v ars ränteutbetalning sker v arje år (EAR) beräknas
enligt EAR = (1+r/365*d)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d
= räntedagar.
Kapitalisering av Räntekonto sker f örst v id löptidens
slut. Detta medf ör att den ef f ektiva räntan på
Räntekonto med en löptid på 1 år eller mer blir någor
lägre än årsräntan.
För Räntekonto med en löptid som är kortare än ett år
blir den ef f ektiva räntan högre än årsräntan, då räntan
kan återinv esteras ef ter kapitaliseringen.
Det totala kapitalet per person f år aldrig öv erstiga
50 000 kr, v ilket innebär att räntan inte alltid kan
återinv esteras om det medf ör att det totala kapitalet
öv erstiger det maximala kapitalbeloppet.
Konto

Årsränta

Effektiv ränta

Inlåningskonto 6.5 %

6.5 %

6.50 %

Räntekonto 3 månader
Räntekonto 6 månader

7.1 %
7.6 %

7.29 %
7.75 %

Räntekonto 1 år

8.0 %

8.00 %

Räntekonto 2 år
Räntekonto 3 år

9.1 %
10 %

8.72 %
9.14 %

4. UTTAG

Kontohav aren har tillgång till obegränsade f ria uttag
f rån Inlåningskontot.
Inga uttag kan göras f rån Räntekontot under löptiden.
Uttag utbetalas inom tre bankdagar ef ter att
uttagsbegäran är 4Spar tillhanda.
5. PRISER OCH AVGIFTER

Räntekonto (3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år samt 3
år) är ett konto med f ast ränta och löptid. Minsta
insättning är 10 000 SEK. Kontot saknar
uppsägningstid. Inv esteringen är bunden under
löptiden. Räntan kapitaliseras ef ter bindningstidens
slut. Ränta samt ursprunglig inv estering öv erf örs då till
Inlåningskontot, om inget annat är öv erenskommet,
v arif rån kapitalet är tillgängligt f ör uttag. Kontot kan
av slutas i sin helhet innan löptidens slut (f örtida
kontoav slut). Vid ett f örtida kontoav slut tillfaller den
upplupna räntan ej kontohav aren. Vid f örtida
kontoav slut öv erf örs insättningen till Inlåningskontot
där kapitalet är tillgängligt f ör uttag i enlighet med
Inlåningskontots v illkor.

Priser och av gif ter utgår enligt de grunder som 4Spar
v id v ar tid allmänt tillämpar. Inga kostnader är f ör
närv arande f örknippade med ett sparande hos 4Spar.
4Spars kostnader f ör att driv a in f ordran hos
Kontohav aren skall ersättas av Kontohav aren.
Ersättning skall således utgå också f ör 4Spars
skrif tliga betalningspåminnelser med f .n. 60 kr.
Priser och av gif ter får ändras av 4Spar. Inf ormation
om ändrade priser och av gif ter lämnas på 4Spars
hemsida och/eller v ia e-post. Detsamma gäller om
4Spar inf ör av gif t på Kontot eller pris f ör tjänst som
tidigare har tillhandahållits utan kostnad.
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6. KONTOUTDRAG

Elektroniska kontoutdrag och saldobesked är gratis
oav sett sparf orm och kan lämnas v ia e-post eller post
till Kontohav arens f öranmälda adress.
4Spar lämnar årsbesked. Årsbesked lämnas i likhet
med öv riga meddelanden i elektronisk f orm.
7. MEDDELANDEN, BANKDAG

Kontohav aren skall alltid underrätta 4Spar om ändring
av namn, adress, f y sisk och elektronisk, samt telefonoch kontonummer.
Meddelande som sänts med hjälp av telef ax, Internet
eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha
kommit Kontohav aren tillhanda v id av sändandet, om
det sänts till av Kontohav aren uppgiv et nummer eller
elektronisk adress. Meddelande som sänts av 4Spar i
rekommenderat brev eller v anligt brev ska anses ha
nått Kontohav aren senast f emte bankdagen ef ter
av sändandet, om brev et sänts till den adress som är
angiv en i ansökan eller på annat sätt som är känt f ör
4Spar. Meddelande f rån Kontohav aren till 4Spar skall
ställas till den adress som anges på 4Spars hemsida,
såv ida 4Spar inte begärt sv ar till annan adress.
Definition av bankdag
Med bankdag av ses alla dagar utom lördag, söndag,
midsommaraf ton, julaf ton, ny årsafton eller annan
allmän helgdag.
8. BEGRÄNSNING AV 4Spars ANSVAR

4Spar är inte ansv arigt f ör skada som beror på
sv enskt eller utländskt lagbud, sv ensk eller utländsk
my ndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad,
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Förbehållet i f råga om strejk, blockad, bojkott och
lockout gäller äv en om 4Spar själv t v idtar eller är
f öremål f ör sådan konf liktåtgärd. Skada som
uppkommit i andra f all ska inte ersättas av 4Spar, om
4Spar v arit normalt aktsamt. 4Spar sv arar inte i något
f all f ör indirekt skada, om inte skadan orsakats av
4Spars grov a v årdslöshet.
Vidare är 4Spar inte ansv arigt f ör skada som 4Spar
skäligen inte kunnat f örutse och minska
konsekv enserna av eller som beror av tekniskt f el
såsom störningar i telef örbindelserna eller 4Spars
datasy stem, v ilket omöjliggör eller f örsv årar
utny ttjandet av 4Spars tjänster.
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Föreligger hinder f ör 4Spar att v erkställa betalning
eller att helt eller delv is v idta annan åtgärd enligt
dessa Allmänna v illkor på grund av omständighet som
anges i f örsta sty cket, får åtgärden skjutas upp till
dess att hindret har upphört. I händelse av uppskjuten
betalning ska
4Spar, om ränta är utf äst, betala ränta ef ter den räntesats som gällde på f örf allodagen.
4Spar är inte ansv arigt f ör skada som uppkommit
genom att Kontohav aren uppgiv it f elaktigt
kontonummer f ör f ördef inierat utbetalningskonto i
bank.
9. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

4Spar f örbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna
v illkor utan att av talet sägs upp. Meddelande om
ändrade v illkor, samt när ändringen träder i kraf t, ska
lämnas till Kontohav aren under f örutsättning att
v illkorsändringen inte beror på ändring i lag eller
direktiv av my ndighet. Villkorsf örändring gäller äv en
f ör bef intliga konton. Om Kontohav aren inte godtar
ändringen, har Kontohav aren rätt att av sluta Kontot.
10. INSÄTTNINGSGARANTI

4Spar är registrerat hos Finansinspektionen enligt
lagen om inlåningsv erksamhet (2004:299). Insatta
medel anv änds f ör f inansiering av 4Finance Groups
expansion. Insatta medel omf attas inte av lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti och kan f örloras i
händelse av 4Spars obestånd.
11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M.M.

Vänligen hitta detaljerad inf ormation om hur v i
behandlar dina personuppgif ter samt hur du utny ttjar
dina rättigheter enligt Datasky ddsförordningen
(GDPR, The General Data Protection Regulation) i v år
integritetspolicy .
12. REKLAMATION

Kontohav aren ska omgående f ör 4Spar påtala ev entuella f el eller brister i kontoutdrag, årsredov isning eller i
utf örandet av lämnat uppdrag eller tjänst.
Motsv arande gäller om Kontohav aren anser att 4Spar
inte utf ört beordrat uppdrag/tjänst korrekt.
Reklamation ska lämnas så snart Kontohav aren
upptäckt eller bort upptäcka f elet. Om reklamation inte
sker omgående, f örlorar Kontohav aren rätten att
begära ersättning eller kräv a andra åtgärder f rån
4Spars sida.

13. ÅNGERRÄTT

16. AVSLUT AV KONTO

Den lagstadgade ångerf risten innebär att
Kontohav aren enligt lag har rätt att ångra sig inom 14
dagar. Ångerf risten räknas f rån och med den dag då
av talet ingicks. Ångerf risten räknas dock tidigast f rån
den dag då Kontohav aren f ick dessa Allmänna v illkor.
Ingen kostnad är f örknippad med utöv andet av
ångerrätten.
För att utöv a sin ångerrätt måste Kontohav aren
meddela 4Spars kundtjänst detta muntligen v ia telef on
eller skrif tligen v ia brev eller epost.

Såv äl Kontohav aren som 4Spar har rätt att bestämma
att och när ett Konto eller en tjänst ska av slutas.

14. FÖRDEFINIERAT UTBETALNINGSKONTO

Kontohav aren skall f ördef iniera ett konto i bank till
v ilket innestående medel ska betalas ut på uppdrag av
Kontohav aren. Utbetalningskontot skall innehas av
Kontohav aren. Kontohav aren måste anmäla det konto
till v ilket öv erf öring ska ske på kontoansökan. Begäran
om ändring av f ördef inierat utbetalningskonto kan
endast ske skrif tligen på av 4Spar anv isat sätt.
15. PERSONLIGT LÖSENORD FÖR INTERNETTJÄNST

Det personliga lösenordet som anv änds f ör inloggning
på hemsidan är personligt. Kontohav aren f örbinder sig
att inte av slöja lösenordet f ör någon och att inte
anteckna lösenordet på ett sådant sätt att dess
samband med 4Spars tjänster röjs. Kontohav aren
ansv arar gentemot 4Spar f ör skada som uppkommit
genom att Kontohav aren v arit oaktsam v id f örvaringen
av lösenordet. Kontohav aren ska göra anmälan till
4Spar v id misstanke om att någon obehörig person
f ått kännedom om lösenordet. 4Spar f örbehåller sig
rätten att utan f öregående av isering spärra
Kontohav arens lösenord och/eller konto v id misstanke
om obehörigt utny ttjande av lösenordet.

16.1. Avslut av Konto på Kontohavarens begäran

4Spar ska inom 10 arbetsdagar av sluta Kontot ef ter
det att Kontohav aren underrättat 4Spar härom på sätt
som anges i punkt 7 ov an. Utbetalning i samband med
uppsägning sker i enlighet med punkt 4.
16.2. Avslut av Konto efter beslut av 4Spar

4Spar kan besluta om att av sluta Kontot med
omedelbar v erkan v id till exempel misstanke om
brottslig gärning eller annat missbruk av 4Spars
tjänster.
16. KLAGOMÅL OCH TVISTER

Vid klagomål hänv isas Kontohav aren till att kontakta
4Spar v ia e-post eller telef on. Kontohav aren kan
också be att ärendet pröv as av klagomålsansv arig hos
4Spar. Om Kontohav aren f ortsatt är missnöjd kan
denne v ända sig till ARN, Allmänna
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm,
telef on: 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgiv ning kan
erhållas av kommunens konsumentv ägledare eller
konsumenternas bank- och f inansby rå.
17. TILLÄMPLIG LAG OCH SPRÅKORDNING

Tolkning och tillämpning av kontoav talet och
dessa Allmänna v illkor ska ske enligt sv ensk rätt.
Tv ister i anledning av detta av tal ska av göras i Sv erige
av allmän domstol med tillämpning av sv ensk rätt.
4Spar f örbehåller sig att f ölja den sv enska lagen om
marknadsf öring.
Inf ormation, av talsvillkor samt eventuell annan
inf ormation har 4Spar f ör av sikt att kommunicera på
sv enska. 4Spar åtar sig att f öra all kommunikation på
sv enska och kan inte garantera att kommunikation kan
ske på annat språk.

Om en obehörig transaktion har kunnat genomf öras till
f öljd av att Kontohav aren har underlåtit att sky dda sitt
personliga lösenord, ansv arar Kontohav aren f ör
beloppet, dock högst 1 200 kronor.
Om en obehörig transaktion har kunnat genomf öras till
f öljd av att Kontohav aren åsidosatt en sky ldighet enligt
dessa allmänna v illkor genom grov oaktsamhet,
ansv arar Kontohav aren f ör högst 12 000 kronor. Har
Kontohav aren handlat särskilt klanderv ärt, ansv arar
han eller hon dock f ör hela beloppet.
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