Förhandsinformation enligt distans- och hemförsäljningslagen
Vid ingående av ett nytt avtal mellan Akelius Spar AB (Akelius) och en konsument på distans ska Akelius enligt
lag ge konsumenten viss s. k. förhandsinformation. Nedan följer denna information.  
Namn  	
Organisationsnummer 	
Adress  	
Telefon  	
Telefax  	
E-post  	
Hemsida  	

Akelius Spar AB
556618-8123
Box 1014, 10138 Stockholm
0200-120 150
031-31 31 450
spar@akelius.se
www.akeliusspar.se

Tjänstens huvudsakliga egenskaper
På Akelius konton kan du göra insättningar och uttag  i enlighet med tillhörande Allmänna- och Särskilda villkor.
Kontot kan disponeras genom Akelius självbetjäningstjänster så som ”Internetbank” och telefon.  
Inlåningsföretag
Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättnings
garanti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.  
Skatter och avgifter
Pris och kostnader utgår enligt de grunder som Akelius vid varje tidpunkt tillämpar enligt Akelius prislista.  
Akelius är i vissa fall skyldig att innehålla skatt på räntan samt tillhandahålla kontrolluppgift i enlighet
med vid var tid gällande skattelagstiftning. I förekommande fall betalas avgift i enlighet med Akelius prislista.
Ångerrätt
Kunden har ångerrätt. Ångerrätten utövas genom att kunden skickar ett meddelande till Akelius om att han
eller hon önskar frånträda avtalet. Meddelandet ska skickas inom 14 dagar räknat från den dag avtal
ingås.  Kunden har rätt att åberopa ångerrätt i annan kanal än där avtalet/köpet utfördes, dvs du väljer själv den
kanal som du anser bäst för ärendet. Det går bra att skicka ett meddelande via” internetbanken”, skriva ett brev eller
kontakta oss per telefon.  
Ångerrätten gäller enbart det inledande avtalaet och inte de enskilda avtal, tjänster, uttag, betalningar,
transaktioner, överföringar m. m. eller motsvarande, som utförts under avtalstiden för detta avtal. Någon ångerrätt
föreligger inte heller för de enskilda avtal, tjänster, uttag, betalningar, transaktioner, överföringar m. m.
eller motsvarande, som Akelius  redan på kundens begäran har fullgjort innan kunden utövar sin ångerrätt. Inom
30 dagar från det att du som kund meddelat att du vill utöva ångerrätten skall Akelius återbetala inbetalt
belopp med eventuell avräkning enligt nedan.  
Eventuella kostnader som Akelius kan få i samband med att ångerrätten utnyttjas kan enligt Distans- och hemförsäljningslagen påföras dig som kund. Till ångerrätten är med andra ord kopplat en rätt för Akelius att kräva
ersättning för skäliga kostnader för den del av den finansiella tjänsten som tillhandahållits dig fram till ångerrättens
nyttjande.
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Tid under vilken erbjudandet gäller
Erbjudandet gäller tillsvidare.
Avtalstid, uppsägning
Avtalet kan sägas upp av båda parter i enlighet med de Allmänna- och Särskilda villkoren.
Tillämplig lag och behörig domstol
För avtalet gäller svensk lag. Svensk domstol är behörig att pröva frågor med anledning av avtalet. Akelius följer
svensk lag om marknadsföring.
Behandling av klagomål
Eventuella klagomål riktas till kundservice eller till Akelius klagomålsansvarige på ovanstående
adress. Kund som inte är nöjd med Akelius beslut kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.
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