
 
 
Vilkår og regler for Alm. Brand Banks 
Ung+ koncept  
 
 
 
 
Tilmelding til Ung+ konceptet  
En kunde mellem 18 og 32 år kan tilmelde sig Ung+ 
konceptet.  
 
Når kunden tilmelder sig Ung+ konceptet, vil de rente- 
og gebyrfordele, der er forbundet med Ung+ 
konceptet, træde i kraft, når tilmeldingen er 
registreret og godkendt af Alm. Brand Bank, med 
mindre andet er skriftligt aftalt.  
 
Tilmeldingen sker ved at kunden underskriver Alm. 
Brand Banks ”Kundeaftale - Ung+”.  
 
Tilmeldingen gælder kun den enkelte kunde.  
 
Gebyr- og rentefordele  
Ung+ konceptet har en række rente og gebyrfordele, 
som kan ses på almbrand.dk. 
Hvis ikke andet er angivet i Ung+ konceptet, er det 
gebyr- og rentepriser for Basis-kunder som er 
gældende. Se mere på almbrand.dk. 
 
Visse gebyr- og rentefordele kræver særlige aftaler og 
kreditvurderinger.  
 
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 opsiger Ung+ aftalen. 
 
Særlige regler for fællesejede konti  
Når alle kontohavere på en fællesejet konto er tilmeldt 
Ung+ konceptet, fastsættes renten på den fællesejede 
konto i overensstemmelse med de vilkår, som gælder 
for Ung+ konceptet.  
 
Hvis ikke alle kontohavere på en fællesejet konto er 

tilmeldt Ung+ konceptet, fastsættes renten på den 

fællesejede konto i overensstemmelse med de vilkår, 

som gælder for den kontohaver med den bedste 

placering i Alm. Brand Banks Pluskunde-koncept.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringer i Ung+ konceptet  
Alm. Brand Bank kan indføre nye fordele uden varsel.  
 
Alm. Brand Bank kan ændre priserne i Ung+ konceptet 
efter de regler og med det varsel, der gælder i Alm. 
Brand Banks ”Almindelige forretningsbetingelser – 
privatkunder”.  
 
Øvrige ændringer vil blive annonceret på almbrand.dk 
og ved brev eller besked i kundens eArkiv/Netbank. 
 
Overgang til Pluskunde-konceptet 
Når kunden fylder 33 år, og derved ikke længere kan 
være tilmeldt til Ung+ konceptet, overgår kunden 
automatisk til Alm. Brand Banks Pluskunde-koncept.  
Kundens indplacering i Pluskunde-konceptet sker i 
overensstemmelse med ”Vilkår og regler for Alm. 
Brand Banks Pluskunde-koncept”. Se mere på 
almbrand.dk. 
 
Udmelding og opsigelse  
Kunden kan melde sig ud af Ung + konceptet uden 
varsel. 
 
Alm. Brand Bank kan opsige Ung+ konceptet eller 
Ung+ konceptet med kunden med 3 måneders varsel.  
 
Hvis kunden misligholder sine aftaler, kan Alm. Brand 
Bank opsige kundens tilmelding til Ung+ konceptet 
med en måneds varsel.  
 
Når opsigelsen er trådt i kraft, gælder Alm. Brand 
Banks Basis priser og vilkår.   
 
Alm. Brand Banks almindelige forretningsbetingelser 
- privatkunder  
Alm. Brand Banks ”Almindelige forretningsbetingelser 

– privatkunder” gælder også for Alm. Brand Banks 

Ung+ koncept. 
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