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Anvisningar som överförs till tolkningsregistret
•

Kontotyp
•

Inlåningsavtalet ska ange om det är fråga om ett betalkonto som
omfattas av betaltjänstlagens (290/2010) tillämpningsområde, kontots
användningssyfte och de viktigaste kontovillkoren, t.ex. om det är
fråga om ett avistakonto (konto för insättningar som ska betalas på
anfordran) eller ett tidsbundet konto.
→ Ny utformning:
I inlåningsavtalet eller -villkoren ska det nämnas om kontot är ett
betalkonto som omfattas av betaltjänstlagens (290/2010)
tillämpningsområde, vilka villkor som gäller för uttag av medel och om
det finns uttagsbegränsningar på kontot samt villkoren för
räntebestämningen.

•

•

Ränta
•

Ränteklausulen ska innehålla uppgifter som gör det möjligt att
fastställa avkastningen på inlåningen.

•

Om räntan på inlåningen är graderad (i förhållande till inlåningsbeloppet), ska det fästas särskild uppmärksamhet vid att det klart
avtalas om räntebeloppet.

•

Räntan ska uppges som årsränta (p.a.) i avtalet även då
räntebestämningsperioden är en annan än ett jämnt år.

Överföring av inlåningen
•

•

Till inlåningsavtalet kan inte fogas villkor i standardform, enligt vilka
kreditinstitutet har rätt att överföra kundens inlåning till ett annat
kreditinstitut.

Kontobetalningsinstrument
•

Då det gäller kontobetalningsinstrumenten bör man klart avtala om
uttags-, kontoöverförings- och kreditgränser samt om andra gränser
som ansluter sig till en trygg användning av instrumentet. I villkoren
ska det tydligt klargöras att vart och ett av instrumenten har egna
gränser och att de inte nödvändigtvis är beroende av beloppet medel
på kontot.
→ Ny utformning:
Finansinspektionen rekommenderar att det i avtalsvillkoren nämns om
kunden har möjlighet att ställa olika uttags-, kontoöverförings- och
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•

kreditgränser för betalningsinstrumentet eller andra gränser för en
trygg användning av instrumentet samt hur dessa används.
Kreditavtal och säkerheter
•

Säkerhetsställaren bör själv få bestämma om särskild eller generell
säkerhet ställs.

•

Säkerhetsförbindelserna bör enligt huvudregeln vara specialsäkerheter. Generella säkerheter kan användas av grundad
anledning. Beredskap att bevilja ett eventuellt nytt lån ska inte
betraktas som en sådan grundad anledning.
→ Ny utformning:
Säkerhetsställaren bör själv få bestämma om särskild eller generell
säkerhet ställs. Säkerhetsförbindelserna bör enligt huvudregeln vara
specialsäkerheter. Generella säkerheter kan användas av grundad
anledning.
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