
 

 

VILKÅR FOR HØJRENTE 31 OG HØJRENTE 91 
Gældende fra den 24. oktober 2016 
 
GENERELT 

Vilkårene gælder for tidsindskud med opsigelse på et forudbestemt antal dage mellem Basisbank og privatkunder med 
mindre andet er udtrykkeligt aftalt. 
 
Højrentekontoen er ikke en betalingskonto og må ikke benyttes til betalingstjenester, regningsbetalinger, betalinger til og 
fra udlandet eller lignende. 
 
Indskuddet er omfattet af den samlede dækning under indskydergarantien med op til modværdien af EUR 100.000 (ca. 
745.000 kr.) pr. kontohaver. I øvrigt gælder Basisbanks almindelige forretningsbetingelser. 

OPRETTELSE 

Tidsindskud med opsigelse kan oprettes af privatpersoner som er fyldt 18 år mod forevisning af sædvanlig legitimation - 
billed-ID samt sundhedskort. 
 
Hvis beløbet ikke overføres fra egen konto i et pengeinstitut, skal du kunne dokumentere din adkomst til beløbet på 
forlangende.  
 
Til kontoen knyttes både en netbankaftale og en udbetalingskonto. Har du ikke andre konti i Basisbank, oprettes en 
særlig udbetalingskonto i Basisbank, hvorfra du selv skal sørge for overførsler via din netbank. Dette er gebyrfrit og uden 
beløbsbegrænsning. Udbetalingskontoen forrentes ikke, og kontoen må kun benyttes til overførsler til egne konti. 
Udbetalingskontoen er således ikke en betalingskonto og må ikke benyttes til betalingstjenester, regningsbetalinger, 
betalinger til og fra udlandet eller lignende. 

INDBETALING 

Første indskud skal være på minimum kr. 100.000,00. 
 
Der kan indbetales på kontoen i hele kontoens levetid. Basisbank kan dog på hvilket som helst tidspunkt uden varsel og 
uden begrundelse lukke for yderligere indskud/indbetaling på denne kontotype. 

RENTER 

 Den nominelle og effektive rentesats er variabel. 

 Er saldoen over kr. 100.000,00 forrentes hele indestående.  

 Er saldoen under kr. 100.000,00, forrentes indestående ikke. 

 Rente tilskrives på kontoen pr. 31.12 hvert år, eller hvis kontoen lukkes. 

 Renter der tilskrives højrentekontoen overføres automatisk til udbetalingskontoen - gebyrfrit.  

 Basisbank kan ændre den variable rentesats uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig. 

 Basisbank kan nedsætte den variable rentesats med 31 dages varsel på Højrente 31 og med 91 dages varsel 
på Højrente 91. 

OPSIGELSE 

Indestående kan hæves helt eller delvist, dog minimum kr. 25.000,00, med det opsigelsesvarsel der er tilknyttet kontoen 
navn. Det vil sige, at du til enhver tid kan opsige kontoen helt eller delvist og få pengene udbetalt på eksempelvis den 31. 
dag for Højrente 31 og på den 91. dag for Højrente 91. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til Basisbank senest på 
opsigelsesdagen kl. 12.00. En opsigelse anses for modtaget af Basisbank på det tidspunkt, hvor Basisbank modtager 
alle oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre udbetalingen af det opsagte beløb. Opsigelser som ikke er 
modtaget i Basisbank på en bankdag, anses som modtaget på den efterfølgende bankdag. 
 
Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsdag er ikke 
arbejdsdage i Basisbank. 

UDBETALING 

Udbetaling sker til en udbetalingskonto efter det antal dage, der er tilknyttet kontoens navn, eller, hvis den dag ikke er en 
bankdag, den førstkommende bankdag herefter. Dagene tælles fra og med dagen efter opsigelsesdatoen. 
 
Der kan IKKE hæves på højrentekonti uden opsigelse. Heller ikke mod dekort eller gebyrbetaling. 


