Rentesatser på indlån i Andelskassen Oikos

Kontoform
1) 2)

Pålydende/Nominel
årlig indlånsrente

Gældende fra 1. februar 2019

Bemærkninger

Anfordringskonti uden rente
Oikos Anfordringskonto
Oikos Budgetkonto
Oikos Lønkonto

0,00 %
0,00 %
0,00 %

3) 4)
3) 4))
3) 4)

Anfordringskonti med rente
Anfordringskonto
Anfordringskonto
Budgetkonto
Lønkonto
Foreningskonto, almindelig
Foreningskonto

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

5) Saldo < kr. 25.000,00
5) Saldoen skal mindst være på kr. 25.000,00
4)
4)
4)
4) 6)

Pensionskonti
Alderspension
Ratepension

0,00 %
0,00 %

7)
7)

Konto på opsigelse uden rente
Indlån 3 måneders opsigelse

0,00 %

8) 9)

Øvrige indlånskonti
Børneopsparing
Indlån 3 måneders opsigelse
Indlån 3 måneders opsigelse
Ungdomskonto, anfordring
Ungdomskonto, opsigelse
Deponeringskonto
Aftaleindskud

0,50 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

7)
9) Saldo < kr. 25.000,00
9) Saldoen skal mindst være på kr. 25.000,00
10)
9) 10)
11)
12) Individuel rente kan aftales

Indlånsrenten er variabel. Indlånsrenten beregnes dagligt og tilskrives årligt bagud pr. den 31/12.
Andelskassen Oikos regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af Oikos valørregler og
”Almindelige forretningsbetingelser”, som findes på www.oikos.dk, og som fås i afdelingen.
Andelskassen Oikos gebyrer fremgår af prislisten, som er fremlagt i afdelingen og på wwww.oikos.dk.
Noter:
1) Indskud er delvist eller i fuldt omfang dækket af Garantiformuen. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår på
www.gii.dk.
2) Rentesatserne er alene gældende for private kunder. For erhvervskunder m. m. kan der forekomme afvigelser fra de
anførte rentesatser.
3) Så høj en procentsats som muligt af kontoens indestående anvendes til lavt forrentede lån til verdens fattige.
4) Ved overtræk skal der betales overtræksrente af overtrækket. Overtræksrenten er variabel og udgør for tiden 17 % p.a.,
svarende til en nominel årlig rente på 18,11 %. Overtræksrenten beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb og
tilskrives kvartalsvis bagud pr. den 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12.
5) Der kan ikke udstedes Dankort, Visa/Dankort til kontoen.
6) Der kan ikke udstedes Dankort eller Visa/Dankort til kontoen.
7) Kontoformen er underlagt lovmæssige begrænsninger. Oplysning herom fås på www.oikos.dk og i afdelingerne.
8) Så høj en procentsats som muligt af kontoens indestående anvendes til lavt forrentede lån til fordel for verdens fattige.
9) Udbetaling kan kun ske med 3 måneders varsel. Der kan ikke ske udbetalinger i bindingsperioden, medmindre der
foreligger en særlig aftale.
10) Kontoen kan oprettes til unge under 18 år. Når kontohaveren fylder 18 år bortfalder ordningen.
11) Kontoen anvendes i forbindelse med deponering af købesum i forbindelse med handel med fast ejendom, eller deponering i henhold til deponeringslovens bestemmelser. Indestående kan udbetales når betingelserne er opfyldt.
12) Indestående bindes i en nærmere aftalt periode, dog mindst 30 dage og maksimalt 6 måneder. Den aftalte rente er fast
i den aftalte periode. Renten tilskrives kontoen ved udløbet af bindingsperioden.
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