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Vilkår og regler for Alm. Brand Banks
Pluskunde-koncept
Tilmelding til Pluskunde-konceptet
Enhver privatkunde i Alm. Brand Bank kan tilmelde sig
Pluskunde-konceptet.
Når kunden tilmelder sig Pluskunde-konceptet, vil de
rente- og gebyrfordele der er forbundet med
Pluskunde-konceptet træde i kraft, når tilmeldingen er
registreret og godkendt af Alm. Brand Bank, med
mindre andet er skriftligt aftalt.
Fordelene i Pluskunde-konceptet afhænger af, om
kunden kan placeres i Plus300 eller Plus1500.
Tilmeldingen sker ved at kunden underskriver eller
tidligere har underskrevet Alm. Brands ”kundeaftale”.
Tilmeldingen inkluderer automatisk hele husstanden,
når der er fælles folkeregisteradresse, og begge
voksne medlemmer af husstanden har underskrevet
kundeaftalen. Husstanden kan højst bestå af 2 voksne
medlemmer over 18 år, som har fælles
folkeregisteradresse, og som er gift, eller lever i
ægteskabslignende forhold, samt hjemmeboende
børn under 18 år.
Ønsker kunden ikke at tilmelde sig Pluskundekonceptet, eller opfylder kunden ikke nedenstående
betingelse, følger kunden Alm. Brand Banks Basis
vilkår. Se de aktuelle satser på www.almbrand.dk eller
i en af Alm. Brand Banks filialer.
Sådan opnås fordelene
Kunden opnår en række rente- og gebyrfordele som
Pluskunde, hvis følgende betingelse er opfyldt:
- Kunden skal have sin NemKonto registreret hos Alm.
Brand Bank.
For en Pluskunde-husstand, er der krav om at
minimum ét voksent medlem af husstanden har sin
NemKonto i Alm. Brand Bank.
Kundens engagement
Ud over den ovennævnte betingelse skal kundens
samlede engagement med Alm. Brand Bank udgøre
mindst 300.000 kr. Udgør kundens samlede
engagement med Alm. Brand Bank mindst 1.500.000
kr. opnår kunden yderligere gebyr- og rentefordele.

Produkt/produktgrupper, der medregnes i
engagementet
Konti som kontoføres af Alm. Brand Bank:
- Private kontante indestående og private kontante
opsparinger af enhver art, inkl. private og
arbejdsgiveradministrerede pensionsopsparinger.
- Private lån og kreditter af enhver art.
Pensionsopsparinger i Alm. Brand Liv og Pension.
Privatleasing af bil formidlet via Alm. Brand Leasing.
Totalkredit lån formidlet eller garanteret via Alm.
Brand Bank.
Værdipapirer i depot i Alm. Brand Bank, herunder også
investeringsbeviser udstedt af investeringsforeningen
Alm. Brand Invest, der opbevares i depot i Alm. Brand
Bank.
Visse produkter kræver særlige aftaler og
kreditvurderinger.
Følgende bankprodukter medregnes ikke:
- Pantebrevslån
- Erhvervsrelaterede konti og depoter
Gebyr- og rentefordele
Fordelene varierer alt efter, om kundens samlede
engagement med Alm. Brand Bank udgør minimum
300.000 kr. eller minimum 1.500.000 kr.
Se de aktuelle satser på www.almbrand.dk eller i en af
Alm. Brand Banks filialer.
Visse gebyr- og rentefordele kræver særlige aftaler og
kreditvurderinger.
Beregning af engagementsstørrelse
Kundens engagementsstørrelse opgøres ved
tilmeldingen. Herefter opgøres engagementsstørrelse
den sidste hverdag i måneden.
For alle produkter i Alm. Brand Bank beregnes
engagementsstørrelsen på baggrund af den
gennemsnitlige bogførte saldo den forløbne måned
opgjort på den sidste hverdag i måneden.
For alle produkter i Alm. Brand Liv og Pension
beregnes engagementstørrelsen på baggrund af
depotværdien opgjort på den sidste hverdag i
måneden.
En privatleaset bil formidlet via Alm. Brand Leasing
medregnes til engagementet med en værdi af 75.000
kr. pr. bil, uanset den restbogførte værdi.
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Depoter i Alm. Brand Bank, herunder depoter med
investeringsbeviser udstedt af investeringsforeningen
Alm. Brand Invest, der opbevares i depot i Alm. Brand
Bank, indgår med depotværdien opgjort på den sidste
hverdag i måneden.
For lån i Totalkredit indgår obligationsrestgælden pr.
forrige måneds sidste hverdag.
Ændringer i fordelsniveau
Oprykning
Hvis Pluskundens engagement to opgørelser i træk
opgøres til minimum 300.000 kr., er Pluskunden
berettiget til Plus300 prissætningen, forudsat at
kunden har sin NemKonto registreret hos Alm. Brand
Bank. Kunden får automatisk rente- og gebyrfordele
svarende til Plus300, en måned + 20 dage efter
engagementsstørrelsen er opgjort.
Hvis Pluskundens engagement to opgørelser i træk
opgøres til minimum 1.500.000 kr., er Pluskunden
berettiget til Plus1500 prissætningen, forudsat at
kunden har sin NemKonto registreret hos Alm. Brand
Bank. Kunden får automatisk rente- og gebyrfordele
svarende til Plus1500, en måned + 20 dage efter
engagementsstørrelsen er opgjort.
Nedrykning
Hvis Plus1500 kundens engagement ved en årlig
opgørelse den 30. november er faldet til under
1.300.000 kr., vil kunden modtage et varsel om, at
rente- og gebyrvilkår ændres til at følge Pluskunder
med et engagement på minimum 300.000 kr.
(Plus300). Dette træder i kraft den 20. januar året
efter den årlige opgørelse.
Hvis Alm. Brand Bank 2 måneder i træk konstaterer, at
Pluskunden ikke længere har sin NemKonto registreret
hos Alm. Brand Bank, vil kunden modtage et varsel
om, at kunden overgår til Basis kundevilkår, en måned
+ 20 dage efter engagementsstørrelsen er opgjort.
De nye rentevilkår vil fremgå på kundens næste
kontoudskrift og i kundens Netbank.
Særligt for opsparingskonto med fast rente
Den rentesats, der er aftalt med kunden på
oprettelsestidspunktet, er fast i hele perioden,
Fastrentekontoen løber uanset, om kunden i
aftaleperioden skifter mellem hhv. at opfylde og ikke
opfylde Pluskunde-vilkårene.
Særlige regler for fællesejede konti
Når alle kontohavere er tilmeldt Pluskunde-konceptet,
fastsættes renten på den fællesejede konto i
overensstemmelse med de vilkår, som gælder for den

kontohaver med den bedste placering i Pluskundekonceptet.
Hvis ikke alle kontohavere er tilmeldt Pluskundekonceptet, gælder Alm. Brand Banks Basis priser, med
mindre der er indgået en særlig aftale.
For fællesejede produkter m.v. gælder, at der ved
opgørelse af engagementets størrelse alene
medregnes en forholdsmæssig andel af produktets
bogførte saldo til hver af ejerne.
Ændringer i Pluskunde-konceptet
Alm. Brand Bank kan indføre nye fordele uden varsel.
Alm. Brand Bank kan ændre priserne i Pluskundekonceptet efter de regler og med det varsel, der
gælder i Alm. Brand Banks almindelige
forretningsbetingelser – Forbrugere.
Øvrige ændringer kan ske med 1 måneds varsel ved
brev eller ved annoncering i dagspressen.
Udmelding og opsigelse
Kunden kan melde sig ud af Pluskunde-konceptet
uden varsel.
Hvis et tilmeldt medlem af husstanden over 18 år
melder sig ud af Pluskunde-konceptet, vil det
tilbageværende medlem herefter deltage på baggrund
af kundens egen samlede engagementsstørrelse. Det
samme gælder ved skilsmisse, samlivsophør eller
dødsfald.
Et hjemmeboende barn bliver automatisk udmeldt
Pluskunde-konceptet umiddelbart efter det fyldte 18.
år. Ønsker kunden efter det fyldte 18. år igen at
indtræde i Pluskunde-konceptet, skal det ske ved en
ny tilmelding.
Alm. Brand Bank kan opsige Pluskunde-konceptet med
3 måneders varsel.
Hvis kunden misligholder sine aftaler, kan Alm. Brand
Bank opsige tilmeldingen til Pluskunde-konceptet med
en måneds varsel.
Når opsigelsen er trådt i kraft, gælder Alm. Brand
Banks Basis priser og vilkår.
Alm. Brand Banks almindelige forretningsbetingelser
- Forbrugere
Alm. Brand Banks almindelige forretningsbetingelser privatkunder gælder også for Alm. Brand Banks
Pluskunde-koncept.
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