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Danske Nettspar Bedrift kan opprettes av selskaper og andre 
ikke-person kunder. 
 
Kontoen kan kun disponeres i Business Online. 
Det er ikke mulig å sette inn eller ta ut penger i kassen ved 
våre filialer.  
 
Inn- og utbetaling 
Inn- og utbetalinger skal gjøres i Business Online. 
 
Rente 
Det er flytende rente på kontoen. Renten tilskrives hvert år 
den 31. desember. Rente fremgår av bankens prisliste, konto-
informasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. 
 
Automatisk overføring av rente 
Bedriften kan velge å få overført tilskrevet rente automatisk til 
en av de øvrige kontoer i Danske Bank. 
 
Dersom det er valgt å benytte denne muligheten vil rentene 
automatisk bli overført til valgt konto etter rentetilskrivingen 
ved utgangen av året. Automatisk overføring av rentene be-
traktes ikke som et uttak. 
 
Oppsigelse 
Hvis kontoen sies opp kan det tidligst opprettes en ny Danske 
Nettspar Bedrift én måned etter at kontoen er gjort opp. 
 
Kontoen kan sies opp når som helst. Det vil bli beregnet og 
tilskrevet rente av saldoen den måneden Danske Nettspar 
Bedrift blir avsluttet. 
 
Danske Bank kan imidlertid alltid si opp kontoen med 4 ukers 
varsel. 
 
Øvrige vilkår 
Det er ikke mulig å tilknytte kort til kontoen. 
 
Det kan opprettes én konto per bedrift. Det er imidlertid mulig 
at flere kan disponere kontoen. 
 
Det er ikke mulig å tilknytte kreditt til kontoen. 
 
Dersom det gjøres uttak fra kontoen, så blir det beregnet ren-
te lik den laveste rentesats på bankens foliokontoprodukt i 
uttaksmåneden. 
 
Danske Nettspar Bedrift kan ikke benyttes som belastnings-
konto for verdipapirhandel. 
 
For denne kontoen gjelder Generelle vilkår for innskudd og 
betalingstjenester - næringsforhold som utleveres ved oppret-
telse. Ut over dette gjelder bankens regler for tilskriving og 
beregning av renter. 


