AROS SPARKONTO - 3 MÅNADER
-

-

-

Aktuell inlåningsränta är f.n. 1,35% per år för inlåning från 50 000 kronor från första
kronan, d.v.s. insättningen måste uppgå till lägst 50 000 kronor och maximalt 1 050 000
kronor.
Aktuell ränta gäller för nya konton och beräknas från och med dagen efter
insättningsdagen 3 månader framåt. Med insättningsdag avses den dag då de insatta
medlen kommit Aros tillhanda.
Max en (1) insättning per konto.
Vid förtida uttag debiteras en uttagsavgift om 1 % på uttaget kapital, dock lägst 1 000
kronor.
Inlåningsräntan utbetalas årligen i efterskott efter 3-månaderperiodens slut eller i
samband med att kontot avslutas.
Efter 3-månaderperiodens slut flyttas sparkontots behållning till likvidkonto.
Insättningar respektive uttag kan endast göras via internet.

VILLKOR AROS SPARKONTO - 6 MÅNADER
-

-

-

Aktuell inlåningsränta är f.n. 1,45% per år för inlåning från 50 000 kronor från första
kronan, d.v.s. insättningen måste uppgå till lägst 50 000 kronor och maximalt 1 050 000
kronor.
Aktuell ränta gäller för nya konton och beräknas från och med dagen efter
insättningsdagen 6 månader framåt. Med insättningsdag avses den dag då de insatta
medlen kommit Aros tillhanda.
Max en (1) insättning per konto.
Vid förtida uttag debiteras en uttagsavgift om 1 % på uttaget kapital, dock lägst 1 000
kronor.
Inlåningsräntan utbetalas årligen i efterskott efter 6-månaderperiodens slut eller i
samband med att kontot avslutas.
Efter 6-månaderperiodens slut flyttas sparkontots behållning till likvidkonto.
Insättningar respektive uttag kan endast göras via internet.

VILLKOR AROS SPARKONTO - 12 MÅNADER
-

-

-

Aktuell inlåningsränta är f.n. 1,75% per år för inlåning från 50 000 kronor från första
kronan, d.v.s. insättningen måste uppgå till lägst 50 000 kronor och maximalt 1 050 000
kronor.
Aktuell ränta gäller för nya konton och beräknas från och med dagen efter
insättningsdagen 12 månader framåt. Med insättningsdag avses den dag då de insatta
medlen kommit Aros tillhanda.
Max en (1) insättning per konto.
Vid förtida uttag debiteras en uttagsavgift om 1 % på uttaget kapital, dock lägst 1 000
kronor.
Inlåningsräntan utbetalas årligen i efterskott efter 12-månaderperiodens slut eller i
samband med att kontot avslutas.
Efter 12-månaderperiodens slut flyttas sparkontots behållning till likvidkonto.
Insättningar respektive uttag kan endast göras via internet.

_
Adress:
Aros Kapital AB
Vestagatan 6
416 64 Göteborg

_

_

_

_

Webbplats:
www.aroskapital.se

_

_

_
Telefonnummer:
031-83 36 70

AROS LIKVIDKONTO
-

-

Aktuell inlåningsränta är f.n. 1,05% per år.
Aktuell ränta gäller för nya konton och beräknas från och med dagen efter
insättningsdagen. Med insättningsdag avses den dag då de insatta medlen kommit Aros
tillhanda.
Inlåningsräntan utbetalas årligen i efterskott.
Insättningar respektive uttag kan endast göras via internet.

STATLIG INSÄTTNINGSGARANTI
Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att garantin ersätter
en kontobehållning om högst 1 050 000 kronor. Läs mer om insättningsgarantin via
www.riksgälden.se

ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER
Som konsument har du lagstadgad rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du ansökt om
konto och därmed erhållit information om ångerrätten och hur du skall göra för att ångra dig. Om
du ångrar dig så avslutas kontot och behållningen utbetalas till ditt angivna konto.
Om du ångrar öppnandet av kontot skall du skriftligen meddela Aros Kapital via e-post,
spar@aroskapital.se eller via brev till Aros Kapital AB, Aros Kapital AB, Vestagatan 6,
416 64 Göteborg, 412 50 Göteborg.

***

_
Adress:
Aros Kapital AB
Vestagatan 6
416 64 Göteborg

_

_

_

_

Webbplats:
www.aroskapital.se

_

_

_
Telefonnummer:
031-83 36 70

