Ansökan
Investera i Landshypotek
Banken tillhanda senast 2021-10-01
Blanketten postas till: Landshypotek Bank AB (publ), Box 114, 581 02 Linköping.

Kontohavare																Person-/organisationsnummer
Telefon / Mobil															E-postadress

Investeringsuppdrag
Jag/Företaget vill investera													
kr* (lägsta belopp 10 000 kronor)
i Landshypotek Ekonomisk Förening (”Föreningen”) och godkänner att Landshypotek Bank
AB (”Banken”) för det ändamålet öppnar ett konto för Fastränteplacering** (”Kontot”)
i Banken för min räkning.
Kontot avslutas den 27 december 2021 och jag/företaget godkänner att behållningen på Kontot
samma dag överförs till mitt/företagets Insatskapital i Föreningen. Vid uttag från Kontot innan
den 27 december 2021 utgår ingen ränta på insatt kapital samt att vid förtidslösen av Fastränteplacering som inte faller under ångerrätten i de allmänna villkoren debiteras en avgift om 500 kr.
Jag/Företaget godkänner att det eventuella belopp som överstiger maxgränsen för insats
kapitalet (4 procent av lånebeloppet i Banken) överförs till mitt/företagets Medlemskonto**.
Ange sparkonto
Jag/Företaget uppdrar åt Banken att överföra pengarna från mitt/företagets befintliga
sparkonto i Landshypotek Bank:

Kontonummer

Har du inget sparkonto i Landshypotek Bank behöver du öppna ett. Det gör du enkelt på
landshypotek.se.
Underskrift
Jag/Företaget har läst och godkänt villkoren för detta Avtal samt vid var tid gällande Allmänna
villkor för Fastränteplacering** som finns att läsa på landshypotek.se. Jag är medveten om att
insatskapitalet är bundet riskkapital i Landshypotek Ekonomisk Förening och att återbetalning
regleras av gällande stadgar för Föreningen och regelverk för karenstid vid lösen av lån.
Insatskapitalet per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga
föreningsstämman. Årlig utdelning är ej garanterad. Insatskapitalet omfattas inte av
den statliga insättningsgarantin.

Ort och datum
Namnunderskrift/Firmateckning
Namnförtydligande
* Belopp kan bara anges i hela kronor, ej ören. Om ören anges kommer Banken avrunda beloppet nedåt och örena lämnas kvar på kontot
varifrån pengarna ska dras ifrån.
** Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Insättningsgarantin
kan ge ersättning för en kunds sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor
(eller i vissa särskilt angivna fall upp till 5 000 000 kronor). Om Landshypotek Bank skulle försättas i konkurs eller Finansinspektionen beslutar
att garantin ska träda in, betalar Riksgälden ut ersättning inom 7 arbetsdagar. För mer information se www.insattningsgarantin.se
Landshypotek Ek. För.
Box 140 92
104 41 Stockholm

landshypotek.se
kundservice@landshypotek.se
Telefon: 0771-44 00 20
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