VILKÅR FOR DANSKE GAVE

Her kan du læse vilkårene for Danske Gave.
Oprettelse af Danske Gave
Alle kan oprette en Danske Gave til personer
under 25 år. Flere personer kan godt sætte penge
ind på den samme opsparing, men på grund af
skattereglerne anbefaler vi ikke, at forældre til
mindreårige sætter penge ind på en Danske Gave,
som andre har oprettet.
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Formålet med Danske Gave
Kontoen er beregnet til gavebeløb til kontohaver
primært fra den, der opretter kontoen. Der må
ikke indsættes penge, som allerede tilhører
kontohaver. Vi påtager os ikke at undersøge, hvem
der indsætter gavebeløb.
En båndlagt opsparing
Danske Gave er en opsparing, der tilhører den
person, kontoen er oprettet til.
Opsparingen er båndlagt, til kontohaveren er
enten 18, 21 eller 25 år – perioden bestemmes af
opretteren ved oprettelsen. Båndlæggelsen kan
ikke forlænges, men opretteren kan forkorte den –
dog kun til den dag, kontohaver fylder 18 år.
Kontoen kan tidligst udbetales, når kontohaver er
fyldt 18 år
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Mens opsparingen er båndlagt, kan den ikke
overdrages til eje/pant eller gøres til genstand for
retsforfølgning fra kontohavers kreditorer.
Indbetalinger
Der er p.t. intet loft over indbetalingerne, men vi
forbeholder os ret til at fastsætte et loft for årlige
indbetalinger. Alle indbetalinger er omfattet af
denne aftale. Vi holder ikke øje med, om der skal
betales skat eller afgift af indbetalingerne.
Investering af opsparingen
Danske Gave kan ikke investeres. Hvis du ønsker
at investere, kan du oprette en Danske Gave Plus.
Overfører du opsparingen fra en eksisterende
Danske Gave til en Danske Gave Plus, gælder de
samme vilkår for båndlæggelsen. Der skal
minimum stå 25.000 kr. på kontoen, før du kan
oprette en Danske Gave Plus.
Når båndlæggelsesperioden udløber
Når opsparingen kan udbetales, ændrer vi
automatisk kontoen til en Danske Indlån eller
tilsvarende konto. Herefter vil den blive forrentet
efter de vilkår, som gælder for den nye kontoform.
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Rente
Renten er variabel, og kan derfor ændre sig. Vi
beregner renten bagud, og tilskriver den hvert år
den 31. december.
Tilskrevne renter indberettes på kontohavers
CPR-nr. og sættes ind på kontoen, indtil
kontohaver fylder 18 år. Vi kan dog udbetale beløb,
der skal dække de skatter og afgifter, der er
forbundet med den båndlagte opsparing. Renter
kan udbetales, når kontohaver er fyldt 18 år.
Kontoudskrifter
Kontohaveren får én kontoudskrift hvert år (pr.
den 31. december), og som opretter har du ret til
at få oplysninger om kontoen. Har du Danske
Netbank, kan du se kontoen der.
Øvrige vilkår
Danske Gave er ikke omfattet af Værgemålsloven
§§ 28-30, § 35, stk. 1, § 36 og § 39. Det betyder
bl.a., at Danske Gave ikke er under offentligt tilsyn.
Ud over disse vilkår gælder også Danske Banks
Almindelige forretningsbetingelser – Forbrugere
og prislisten.
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