
Särskilda villkor
ICA Bankkort Maestro
Januari 2016

Utöver Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhö-
rande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus gäller 
följande:

1. Tillämplighet

Villkoren gäller för Kontohavare som ansökt om  
ICA Bankkort Maestro före 16 års ålder samt dennes för-
myndare. Detta gäller under förutsättning att inget annat 
avtalats.

2. Utfärdande och användning

Kortet kan utfärdas till fysisk person som är under 16 år 
efter godkännande av förmyndare. Kortet är anslutet till 
ett ICA-konto.

3. Dispositionsrätt

Förmyndare kan var för sig, via personlig säkerhetslösning 
anvisad av Banken, disponera kontot genom överföringar. 
Fram till 16 års ålder kan Kontohavaren endast disponera 
kontot genom kortet eller särskild ansluten tilläggstjänst. 
Därefter kan kontot disponeras i enlighet med Allmänna 
villkor för konto med tillhörande tjänster. Kontohavare har 
inte rätt att före 18 års ålder utfärda fullmakt för annan att 
disponera kontot.

4. Övertrassering

Förmyndare är ansvarig för att omedelbart reglera skulden, 
antingen genom att sätta in det bristande beloppet på 
kontot eller i enlighet med bankens anvisningar. Om brist 
har uppkommit får Banken debitera Förmyndare avgift 
för övertrassering och för skriftlig betalningspåminnelse 
samt debitera övertrasseringsränta som beräknas efter 
den räntesats och enligt de grunder som vid varje tid-
punkt tillämpas av Banken. Förmyndare ska även ersätta 
Bankens kostnader för att bevaka och driva in Bankens 
fordran gentemot Förmyndaren då fordran uppkommit 
med anledning av brist på Kontohavarens konto.

5. Kontoutdrag

Banken tillställer Förmyndare kontoutdrag över gjorda 
transaktioner som tillförts eller belastats anslutet konto 
föregående månad intill dess att Kontohavaren fyllt 16 år. 
Därefter tillställs kontoutdrag Kontohavaren. Endast en 
Förmyndare tillställs kontoutdrag även om fler Förmyndare 
finns.

6. ICA-bonus

Alla utskick som kan kopplas till tjänsten ICA-bonus 
kommer att skickas till en av Förmyndarna fram till dess 
att Kontohavaren fyllt 16 år. Därefter sänds alla utskick 
kopplade till ICA-bonus till Kontohavaren. Den eventuella 
bonuscheck som kan finnas med i utskicken utställs dock 
alltid i Kontohavarens namn.

7. Beställning av nytt kort, kortkod

Kontohavaren samt Förmyndare kan var för sig beställa 
nytt kort, kortkod samt lösenord för Kontohavarens räk-
ning fram till dess att Kontohavaren fyllt 16 år. Därefter kan 
beställning endast begäras av Kontohavaren. 

8. Avslut av konto

Kontot kan avslutas av Förmyndare var för sig samt av 
Kontohavaren efter det att denne fyllt 16 år.
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