ALLMÄNNA VILLKOR för Riksgäldsspar Utan tidsgräns (oktober 2014)

Utgivare
Svenska staten genom Riksgäldskontoret (”Riksgälden”).
Adress: Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm
Organisationsnummer: 202100-2635
Telefonnummer: 08-613 45 00
Riksgäldens huvuduppgift är att ta upp och förvalta lån till staten.

1. Öppnande av och insättning på konto för
Riksgäldsspar Utan tidsgräns
Riksgäldsspar Utan tidsgräns är konton på vilka medel sparas
hos svenska staten genom Riksgälden. Kontona förs av
Riksgälden.
Riksgäldsspar Utan tidsgräns får öppnas av fysiska eller juridiska personer.
Den som vill öppna ett konto skall kontakta Riksgäldens kundtjänst per
telefon 020-780 780 eller via Riksgäldens hemsida (www.riksgalden.se),
varefter Riksgälden översänder ett inbetalningskort. Den som sparar på
Riksgäldsspar Utan tidsgräns benämns nedan ”Kontohavare”.
Riksgälden förbehåller sig rätt att utföra identitetskontroll av den som vill
öppna Riksgäldsspar Utan tidsgräns.
Vid öppnandet av Riksgäldsspar Utan tidsgräns skall
Kontohavaren anmäla ett bank- eller plusgirokonto i Sverige
till vilket betalning skall ske vid uttag från konton för
Riksgäldsspar Utan tidsgräns (”Avkastningskonto”).
Avkastningskontot skall innehas av Kontohavaren.
Insättning på Riksgäldsspar Utan tidsgräns får göras med belopp som
uppgår till lägst 5 000 kr och högst 30 000 000 kr per dag. Insättning görs
genom inbetalning med förtryckta inbetalningsblanketter som
tillhandahålls av Riksgälden.
Insättningar på Riksgäldsspar Utan tidsgräns kan inte göras från och med
den 1 december 2014.

2. Behandling av personuppgifter
Genom att lämna begärda personuppgifter till Riksgälden samtycker en
köpare (blivande Kontohavare) som är fysisk person till att behandling av
personuppgifter sker.
Behandlingen avser:

åtgärder som behövs för att administrera sparandet.

utlämnande av kontrolluppgifter till Skatteverket, samt på
begäran till Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan.
Behandlingen kan vidare komma att avse:

framställning av statistik och analyser för internt bruk inom
Riksgälden.

utskick av direktreklam för Riksgäldens produkter till
Kontohavaren.

Om en Kontohavare inte önskar få direktreklam avseende Riksgäldens
produkter, kan detta anmälas skriftligt till Riksgälden (adress: 103 74
Stockholm).
En Kontohavare har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran
få information om vilka av dennes personuppgifter som behandlas hos
Riksgälden. Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till
Riksgälden.

3. Ränta
Ränta utgår efter de grunder som Riksgälden vid varje tidpunkt tillämpar
för Riksgäldsspar Utan tidsgräns. Denna ränta är rörlig och fastställs
utifrån den reporänta eller motsvarande ränta som bestäms av Riksbanken.
Riksgälden äger rätt att ändra räntesatsen med omedelbar verkan.
Angående information om ränteändring, se avsnitt 6.
På insättningar beräknas ränta från och med den dag då
Riksgälden erhöll insatt belopp.
Ränta beräknas efter verkligt antal dagar.
Upplupen ränta läggs till kapitalet på kontot vid slutet av varje
kalenderår samt då kontot avslutas.
Riksgälden gör avdrag för preliminärskatt på ränta enligt gällande lag.

4. Uttag från Riksgäldsspar Utan tidsgräns och
avslutande av konto
Uttag sker efter skriftlig begäran av Kontohavaren eller efter
telefonsamtal med Riksgälden kundtjänst. Är kontohavaren juridisk
person skall begäran om uttag göras skriftligen.
Vid uttag sker betalning till Avkastningskontot. Kan sådan betalning
inte ske tillställs beloppet Kontohavaren via en utbetalningsavi till
dennes senast kända adress.
Uttag kan inte ske genom stående överföring av visst belopp till
Avkastningskontot, utan för varje uttag krävs en särskild begäran enligt
första stycket ovan. Vid uttag beräknas ränta till den dag utbetalning sker.
Kontohavaren kan avsluta kontot med omedelbar verkan efter skriftlig
begäran eller efter telefonsamtal med Riksgäldens kundtjänst.
Riksgälden har rätt att avsluta kontot efter en uppsägningstid om två
månader.
Då kontot avslutats betalar Riksgälden ut innestående medel jämte
upplupen ränta efter avdrag för preliminärskatt på räntan enligt lag. Vid
avslutande av konto gäller bestämmelserna i andra stycket i ovan

tillämpliga delar. Vid uttag eller avslutande av konto sker utbetalning
normalt fem Bankdagar efter det att begäran om uttag eller avslutande av
konto kommit Riksgälden tillhanda. Med ”Bankdag” avses dag som inte
är lördag, söndag eller annan svensk allmän helgdag eller midsommarafton,
julafton eller nyårsafton.

10. Ingen ångerrätt vid köp
För sparande i Riksgäldsspar Utan tidsgräns gäller inte ångerrätt enligt
distans- och hemförsäljningslagen.

11. Begränsning av Riksgäldens ansvar
5. Behörighetshandlingar
Om en omyndig Kontohavare endast har en förmyndare skall vid
öppnande av Riksgäldsspar Utan tidsgräns till Riksgälden översändas
handlingar som utvisar vilken person som är förmyndare. Ändring i fråga
om förmyndarskap kan åberopas gentemot Riksgälden först fem
Bankdagar efter det att Riksgälden har mottagit information om ändringen.
Om en juridisk person är Kontohavare skall vid öppnande av
Riksgäldsspar Utan tidsgräns till Riksgälden översändas handlingar som
utvisar vilken eller vilka personer som har behörighet att företräda
Kontohavaren. Sådana handlingar skall även översändas vid uttag från
kontot. Ändring i fråga om behörighet kan åberopas gentemot Riksgälden
först fem Bankdagar efter det att Riksgälden har mottagit information om
ändringen.

6. Ändring av villkor
Riksgälden har rätt att ändra villkoren för Riksgäldsspar Utan tidsgräns
såvitt gäller sättet för betalning till Kontohavaren. Information om sådana
villkorsändringar meddelas Kontohavaren per brev. Vidare skall
information om ändringarna lämnas genomannons i dagspress.
Ändringarna gäller tidigast 30 dagar efter det att information om
ändringarna har lämnats.
Utöver vad som sägs i första stycket har Riksgälden rätt att ändra
räntesatsen med omedelbar verkan. Information om sådana
ränteändringar lämnas genom annons i dagspress.

Riksgälden är inte ansvarigt för skada som kan förorsakas Kontohavaren
eller annan på grund av fel i det allmänna telefonnätet eller annan
utrustning som inte tillhör Riksgälden. Riksgälden är inte ansvarigt för
skada som beror av lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd,
krigshändelse, strejk, lockout, bojkott eller annan liknande händelse i
Sverige eller utomlands. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och
blockad gäller även om Riksgälden självt vidtar eller är föremål för sådan
åtgärd.
Riksgälden är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som
uppkommer om kontoret har varit normalt aktsamt.
Föreligger hinder för Riksgälden att vidta åtgärd på grund av
omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess
hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Riksgälden
betala ränta efter den räntesats som gällde för kontot då hindret uppstod.

12. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag skall gälla vid tillämpningen och tolkningen av dessa villkor.
Tvister skall avgöras i första instans av Stockholms tingsrätt.

13. Klagomål utanför domstol
Den som vill framföra klagomål om dessa villkor utanför domstol kan
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Teknologgatan 8 c,
Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00 eller
Konsumentverket, Box 48 651 05 Karlstad, telefon 0771-423300.

7. Meddelanden m.m.
Avkastningskonto kan ändras efter skriftlig begäran av Kontohavaren.
Ändringen kan beaktas av Riksgälden först fem Bankdagar efter det att
kontoret har mottagit anmälan. Om Kontohavaren anmäler ett nytt
Avkastningskonto skall det nya kontot innehas av Kontohavaren.
Har Riksgälden sänt meddelande om kontot i brev till Kontohavaren
under den adress som är känd för Riksgälden skall meddelandet anses ha
kommit Kontohavaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter det att
brevet har avsänts.
Riksgälden översänder under januari varje år ett Årsbesked med
kontoutdrag som visar saldot på kontot per den 31 december
föregående år.

8. Överlåtelseförbud
Rätten till konto i Riksgäldsspar Utan tidsgräns får inte överlåtas genom
försäljning, gåva eller på annat sätt. Den får inte heller pantsättas. Inte
heller kan äganderätt övergå till nya ägare genom arv, testamente o dyl.

9. Skatter, avgifter eller kostnader
En kontohavare kan komma att påföras skatter, avgifter eller
kostnader som varken betalas av eller påförs av Riksgälden.

