
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION TILL INSÄTTARE 2021-1 
AROS KAPITAL AB, 556669-3130 

 
 

Insättningarna i Aros Kapital AB skyddas av: 
 

Den statliga insättningsgarantin(1) 

Skyddets begränsning: 1 050 000 SEK per insättare per kreditinstitut(2) 

Om du har flera insättningar hos samma 
kreditinstitut: 

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och 
det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 
SEK 

Om du har ett gemensamt konto tillsammans 
med andra personer: 

Gränsen på 1 050 000 SEK gäller för varje insättare separat(3) 

Ersättningsperiod om kreditinstitut fallerar: 7 arbetsdagar(4) 

Valuta: Ersättning ges i svenska kronor (SEK) 

Kontakt: Riksgälden 
Jakobsbergsgatan 13, 103 74, Stockholm 
Telefon: +46 (0) 08-613 52 00 
E-post: ig@riskgalden.se 

Ytterligare information: www.insattningsgarantin.se 
 
 

YTTERLIGARE INFORMATION 
(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning 

Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 
1 050 000 SEK av insättningsgarantisystemet. 

 
(2) Allmän begränsning för skyddet 

Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättaren få 
återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 1 050 000 SEK per kreditinstitut. Detta innebär att alla 
insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett 
Sparkonto med 900 000 SEK och ett Likvidkonto med 200 000 SEK, kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050 000 SEK. I vissa fall, 
som fastställs i nationell lagstiftning, skyddas insättningar utöver 1 050 000 SEK, ytterligare information finns på 
www.insattningsgarantin.se 

 

(3) Begränsning för gemensamma konton 
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 SEK för varje insättare. 

 
(4) Återbetalning 

Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, 103 74 Stockholm, telefon 08-613 52 00, ig@riksgalden.se, www.insattningsgarantin.se. 
Insättningsgarantisystemet kommer göra dina insättningar tillgängliga inom 7 arbetsdagar. Om du inte erhållit någon återbetalning inom 
dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. 
Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se 

 

ANNAN VIKTIG INFORMATION 
Insättningar av privatkunder och juridiska personer omfattas i regel av insättningsgarantisystemet. Undantag för vissa insättningar 
anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är 
garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget. 

 
KONTOHAVARES BEKRÄFTELSE AV MOTTAGANDET AV INFORMATION 

Datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

 
 

Adress: Webbplats: Telefonnummer: 
Aros Kapital AB 
Johan på Gårdas Gata 5A 
412 50 Göteborg 

www.aroskapital.se 031-83 36 70 
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