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Vilkår for MineMål-konto
OPSPARINGSKONTO I FORDELSPROGRAMMET MINEMÅL

1. Generelt

3. Serviceprodukter

7. Garantiformuen

Du får automatisk en MineMål-konto,
når du bliver en del af fordelsprogrammet MineMål. For MineMål-kontoen
gælder Vilkår for MineMål og Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, de
ikke er fraveget i disse vilkår.

Du kan ikke bruge MineMål-kontoen
som NemKonto, og du kan heller ikke
tilknytte serviceprodukter som fx Betalingsservice eller hæve- og betalingskort.

Som bankkunde er du gennem Garantiformuen - i vid udstrækning - forsikret
mod tab, hvis banken går konkurs. Garantiformuen dækker bl.a. navnenoterede indskud i pengeinstitutter med op
til et beløb svarende til 100.000 euro pr.
indskyder.

4. Rentevilkår
2. Brug af kontoen
MineMål-kontoen er en opsparingskonto, som du kan bruge til at spare op
til dine mål og drømme.
På MineMål-kontoen kan både du og
Nykredit Bank sætte penge ind. Du kan
bruge pengene på din MineMål-konto,
som du vil – herunder fx til køb hos
samarbejdspartnere i MineMål-appen.
Hvis du vil hæve penge fra MineMålkontoen, kan du enten overføre det ønskede beløb fra kontoen til en af dine
andre konti eller henvende dig personligt til Nykredit.

Renten på MineMål-kontoen er variabel, og derfor kan Nykredit Bank ændre
den. Vilkårene for at ændre renten finder du i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank.

På nykredit.dk under priser og vilkår for
bank finder du skemaet Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af
indskud.

5. Særlige vilkår
Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for at være med i fordelsprogrammet MineMål, kan Nykredit lukke
din MineMål-konto og overføre de
penge, du har stående på den, til en af
dine andre konti i Nykredit eller til din
NemKonto.

6. Ændringer i vilkår
Nykredit kan ændre disse vilkår med en
måneds varsel, og du får besked enten
i MitNykredit eller via e-Boks.
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Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V
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Du kan finde mere information på fs.dk

8. Øvrigt
Du kan finde mere information om MineMål generelt og om kontoen på nykredit.dk/minemaal.

