SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS PRODUKTARK FOR INNGIVELSE AV PRODUKTENDRING
Når produkttilbud skal inngis/endres, skal banken fylle ut de felter der beskrivelsen er rødmarkert med relevant
informasjon: bankens navn, de rentebetingelser som tilbys, samt eventuelle volumbegrensninger (og, for de
produktkolonner der dette er aktuelt, angi hvor mange år bindingstid tilbudet gjelder), og oversende
produktkolonner i henhold til Regelboken. Volumbegrensning skal kun fylles ut ved endring. Dersom banken ikke
skal motta flere innskudd for en periode grunnet nådd volumbegrensning huk av feltet Stopp i opprettelse av nye
konti .
Bankens navn:
Produkt:
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Produktnavn:

Flytende
rente uten
binding

Meldingsfrist for uttak:
Rente godskrives
(kapitaliseringsperiode):
Gebyrfri konto:
Rentebetingelser
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Flytende
Flytende
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meldings-frist rente 1 år
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7

9

Flytende
obligasjonsrente 3 år

Fast rente
1 år
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3 år
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eller ved
oppsigelse
Ja
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eller ved
oppsigelse
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31/12
eller ved
oppsigelse
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eller ved
oppsigelse
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oppsigelse
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oppsigelse
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%

%

%
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Ny rente:

%

%

%

%

%
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0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Endring:
Varslet renteendring
gjelder fra dd.mm.åååå:
Rentekonvensjon for
påløpte renter:
Volumbegrensning i hele
MNOK (fylles kun ut ved
endring)
Stopp i opprettelse av
nye konti

Faktiske /
Faktiske

Faktiske /
Faktiske

Faktiske /
Faktiske

Faktiske /
Faktiske

Faktiske /
Faktiske

Faktiske /
Faktiske

Produktene er nærmere regulert i Sentral Vergemålsmyndighets Generelle vilkår for innskudd på Kapitalkonto
tilhørende Personer med vergemål og Sentral Vergemålsmyndighets Regelbok for plasseringsordningen for
vergemålsmidler i Bank .

Bank

Sted og dato

Fullmektig

Banken innestår herved for produkttilbudet som fremgår av dette produktarket

Tilbakestill

Trykk for å sende

Endringer i rentebetingelsene
Flytende rente: Produktene 1.-2.
1. Varsel om renteendring sendes Sentral Vergemålsmyndighet som gir denne
informasjonen videre til Fylkesmennene samt oppdaterer Vergemålsportalen.
2. Bankene varsler eksisterende kundemasse i vergemålsordningen slik enhver
annen kunde varsles ved endringer i bankens betingelser.

Obligasjonsrente: Produktene 3.-6.
1. Endringer i Rentegetingelsene og Bankens oppsigelse
Marginen kan ikke endres av Banken i bindingstiden.
Banken kan ikke si opp Kontoavtalen i bindingstiden.
2. Avregning av tap/gevinst ved førtidig uttak
Ved et førtidig uttak skal kunden erstatte eller få utbetalt Bankens tap eller gevinst ved
uttaket.
Ved beregning av Bankens tap eller gevinst ved førtidig uttak fra kontoen, skal
mellom

differansen på uttakstidspunktet
den avtalte marginen og
den marginen Banken tilbyr på uttakstidspunktet for tilsvarende innskudd

legges til grunn.
Marginen for en periode som er lik den gjenstående bindingstid, beregnes ved å ta
det veide gjennomsnitt av marginen for to tilsvarende innskudd med en
kortere og lengre bindingstid som ligger nærmest gjenværende bindingstid
på innskuddet med fast margin som avvikles.
Kontantstrømmene skal neddiskonteres til nåverdi med
NOK swap-renten for den gjenstående bindingstid
med tillegg av marginen Banken på uttakstidspunktet tilbyr for gjenstående
bindingstid beregnet etter samme fremgangsmåte som ovenfor.
Dersom Banken ikke tilbyr flytende obligasprodukt på uttakstidspunktet skal Banken ikke
legge til gunn verken tap eller gevinst.
Banken gjør korrekte beregninger i forkant av uttak.
3. Renteberegning
Rentesatsen beregnes basert på daglige fastsettelser av NIBOR. Ved beregningen
multipliseres NIBOR som en del av Rentebetingelsen med faktiske/faktiske.

Fast rente: Produktene 7.-10.
1. Endringer i Rentebetingelsene og Bankens oppsigelse
Rentebetingelser for innskudd med fast rente kan ikke endres av Banken i bindingstiden.
Banken kan ikke si opp Kontoavtalen i bindingstiden.
2. Førtidig uttak
Ved et førtidig uttak skal kunden erstatte eller få utbetalt Bankens tap eller gevinst ved
uttaket.
For fastrente innskudd skal
mellom

differansen på uttakstidspunktet
den avtalte fastrenten og
den rente som Banken tilbyr for tilsvarende fastrenteinnskudd

legges til grunn ved beregning av Bankens tap eller gevinst ved førtidig uttak fra
Kapitalkontoen.
Renten for en periode som er lik den gjenstående bindingstid, beregnes
ved å ta det veiden gjennomsnitt av renten for to tilsvarende
fastrenteinnskudd - med en kortere og lengre bindingstid - som ligger
nærmest gjenværende bindingstid på fastrenteinnskuddet det førtidige
uttaket skjer fra. Et førtidig uttak kan også være helt avvikling av avtalen.
Dersom Banken ikke tilbyr innskudd som kan brukes i beregningen,
brukes renten på den NOK swap-renten som har løpetid som ligger nærmest
fastrenteinnskuddets gjenværende bindingstid på uttakstidspunktet,
med tillegg av rentedifferansen som eksisterte mellom
fastrenten og
NOK swap-renten på det tidspunkt innskuddet ble foretatt.
Bankens tap eller gevinst skal beregnes for gjenstående bindingstid.
Kontantsstrømmene skal neddiskonteres til nåverdi med renten for den
gjensstående bindingstid, etter samme fremgangsmåte som ovenfor.
Banken gjør korrekte beregninger i forkant av uttak.

