Fælleskassen – INDLÅN - Rentesatser

1.

Produktnavn
Pr. 30. september 2022 1)

Rente
*

Bemærkninger
*) Pålydende rente/Nominel årlig rente (eff. rente)

Andelsbevis
(Andelskapitalkonto) 2)

0,000% Beløbet, som du betaler for at blive andelshaver i
Fælleskassen, indsættes på en spærret konto i dit navn,
som du ikke kan hæve på. Beløbet vil (uden opsigelse) dog
blive udbetalt til dig, hvis du skifter pengeinstitut. Beløbet
er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af
Garantiformuen for indskydere og investorer.

Anfordring u/rente 2) 3) 4)
Anfordring m/rente 2) 3) 4)
FællesFremtid
2) 3) 7) 8) 9)
FælleFremtid opsparing 2) 3)
8) 9)
Grøn Vækst u/rente 2) 3) 4)

0,000% Kontoformen anvendes som løn- og budgetkonto for
0,000% privatkunder, omprioriteringskonto og byggekonto.
0,000%

Etableringskonto u/rente 2) 3)
Etableringskonto m/rente 2) 3)
Investeringsfond u/rente 3)
Investeringsfond m/rente 3)
Kapitalpension m/rente 2) 3)
Aldersopsparing m/rente 2) 3)
Ratepension m/rente 2) 3)

0,000%
0,150%
0,000%
0,150%
0,000%
0,000%
0,000%

5)
5)
5)
5)

Produktnavn
Pr. 30. september 2022 1)

Rente
*

Bemærkninger
*) Pålydende rente/Nominel årlig rente (eff. rente)

Børneopsparing 2) 3)
Børnegavekonto 2) 6) 3)
FællesFremtid Barn 2) 3) 7)
FællesFremtid Ungdom 2) 3)
7)

0,000% 5)
0,000%
0,000%
0,000%

0,000%
0,000% Kontoform til opsparing af andelskroner til støtte for
"grønne" formål. Oplysning herom fås i afdelingen og på
www.faelleskassen.dk

Renten er variabel, medmindre andet er angivet. Renten på indlån, herunder et evt. indestående på en kredit,
beregnes dagligt og tilskrives årligt bagud pr. den 31/12. Fælleskassens regler for validering, beregning og
tilskrivning af rente fremgår af Fælleskassens Almindelige forretningsbetingelser, som findes på
www.faelleskassen.dk, og som også fås i afdelingen. Fælleskassens gebyrer fremgår af prislisten, som er fremlagt i
afdelingen og på www.faelleskassen.dk.
Ifølge Fælleskassens vedtægter skal du, når du fylder 16 år, være andelshaver.
Det koster 100 kr. at erhverve et andelsbevis og det kræver 20 andelsbeviser at blive andelshaver.
Dog er det muligt i alderen af 16 – 17 år (inkl.) at erhverve 1 andelsbevis for at opnå stemmeret i repræsentantskab
og ved generalforsamlinger. Fra 18 år overgår engagement til FællesFremtid fra 18 til 29 år (inkl.). (se note 8 og 9).
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For oprettelse af en børneopsparing og børnegavekonto, er det dog indskyder, der skal være andelshaver i
Fælleskassen og ikke barnet.
2.

Kontoen kan oprettes af privatkunder.

3.

Indskud er delvist eller i fuldt omfang dækket af Garantiformuen for indskydere og investorer. De nærmere regler og
dækningsomfang kan læses på Garantiformuens hjemmeside http://www.gii.dk/

4.

Sker der overtræk, skal der betales overtræksprovision af det skyldige beløb. Overtræksprovisionen er variabel og
udgør for tiden:
Ubevilget overtræk: 21,25% (svarende til en debitorrente (effektiv rente) på 23%)
Bevilget overtræk: 18,75 % (svarende til en debitorrente (effektiv rente) på 20,11%)
Overtræksprovisionen 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.

Kontoformen er underlagt lovmæssige begrænsninger. Oplysning herom fås i afdelingen og på www.faelleskassen.dk.

6.

Børnegavekontoen kan tidligst frigives, når barnet fylder 14 år, og skal senest udbetales det ultimo kalenderår, hvori
barnet fylder 21 år. Kontoen er bundet i mindst 7 år fra oprettelsestidspunktet. Ønskes perioden forlænget, skal det
ske med minimum 7 år.

7.

FællesFremtid fra 0 til 17 år (inkl.). Fra 13. år kan der tilknyttes et MasterCard Young uden kortafgift, ligesom det er
gratis at hæve i danske pengeautomater med kortet. Fra 13. år kan der tilknyttes kontokig og fra 15 år kan der
tilknyttes Netbank

8.

FællesFremtid fra 18 til 29 år (inkl.). Ved det fyldte 30. år ophører de gældende vilkår og betingelser, der gælder for
disse kontoformer. Konti vil automatisk blive ændret til ”anfordring m/rente” med de vilkår og betingelser, der gælder
for disse kontoformer.

9.

Hvis der ikke indbetales 2.000 kr. i andelskapital ved indgåelse af produkter i FællesFremtid (18 – 29 år (inkl.)), skal
der spares op til andelskapital med min. 100 kr. pr. måned i maks. 20 måneder til erhvervelse af andelsbeviser (se
note 1).
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