Avtalevilkår for GSU-konto
Viktigste egenskaper ved produktet
GSU — Gårdssparing for unge — er en konto som Landkreditt Bank har skreddersydd for unge som ønsker å
spare opp til å overta familiegården eller kjøpe landbrukseiendom. GSU-kontoen er en supplerende sparekonto
til BSU (boligsparing for ungdom) som gjør det mulig å spare inntil 250.000 kroner i tillegg til maksimalt
totalbeløp på 300.000 kroner på BSU.
Vilkår
GSU-konto gir ingen skattefradrag og er pålagt følgende begrensninger:
1.

Kunden må ha åpnet BSU-konto i Landkreditt Bank for å kunne åpne og ha en GSU-konto.
BSU er en spareordning for de under 34 år som gir adgang til sparing med skattefradrag. Spareordningen
reguleres av skatteloven og gjeldende forskrifter.

2.

Det er kun mulig å opprette og ha én GSU-konto.

3.

GSU-konto kan åpnes av kunder fra og med fylte 18 år, til og med det året kunden fyller 44 år.

4.

På GSU-konto kan kunden spare maksimalt 30.000 kroner per år og 250.000 kroner totalt.

5.

Innskuddet på GSU-kontoen kan brukes til:
a. Kjøp av landbrukseiendom (konsesjonspliktig)
b. Nedbetaling av lån på landbrukseiendom (konsesjonspliktig) kjøpt etter at kunde opprettet GSU-konto i
Landkreditt Bank.

6.

Ved uttak fra GSU-kontoen opphører denne produktavtalen og det er ikke lenger mulig å gjøre innskudd på
GSU-kontoen. Unntaket er hvis uttaket kun er innskudd gjort samme år.

7.

Når kunden fyller 45 år, blir renten på GSU-kontoen satt ned. Ny rente finner du i bankens gjeldende
prisliste. Øvrige vilkår for bruk av GSU-konto (se pkt. 5) vil likevel gjelde.

8.

Avtalebrudd. Ved uttak i strid med vilkår som beskrevet i pkt. 5 a og b, blir det regnet 4 % straffegebyr av
saldo, og GSU-kontoen blir avsluttet. Saldo overføres til ordinær brukskonto og følger vilkårene for
brukskonto.

9.

BSU-avtalen anses som opphørt ved kontraktsbrudd som nevnt i forskrift til skatteloven §16-10-5 første
ledd. Banken vil ved slikt kontraktsbrudd også avslutte GSU-kontoen og overføre saldoen til ordinær
brukskonto. Kontoen vil i så fall følge vilkårene for brukskonto. Dersom myndighetene endrer skatteloven
eller tilhørende forskrifter, endres Avtalevilkår for GSU-kontoen tilsvarende.
Avtalevilkår for GSU-kontoen suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.
Kostnader ved å etablere, ha og bruke GSU-kontoen fremgår av bankens gjeldende prisliste,
kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.
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