Kundenummer:
(Fylles inn av Aparto)

Aparto kundeavtale for privatkunder
1. Kundeinformasjon
Fornavn/Etternavn
Adresse/Postnr/By
Fødselsdato (ikke persnr.)
Telefon
Epost
Bankkonto*
*Bankkonto som oppgis må være din private og den samme som innbetaling(er) kommer fra.

2. Tjenester som dekkes av avtalen
Tilgang til prosjekter presentert på aparto.no og mulighet til å investere i disse via deltakelse i
enkeltstående sameier som opprettes for hvert enkelt prosjekt.
3. Godtgjørelse
Ved investering i prosjekter formidlet av Aparto AS tilkommer en avgift på 2,5 prosent av
investert beløp. Avgift refunderes uavkortet i tilfelle prosjekter ikke blir gjennomført.
Aksjeselskapet som investerer i eiendommen betaler Aparto en engangsavgift på 1 prosent av
eiendommens kjøpesum. Ved omsetning av sameieandeler i annenhåndsmarkedet trekker
Aparto AS avgift på 2,5 prosent av salgssum. Kjøper betaler en avgift på 2,5 prosent av
kjøpesum. Ved prosjektets slutt trekker Aparto AS avgift på 2,5 prosent av gevinst på
investors hånd.
4. Vilkår
Kunden bekrefter og samtykker ved undertegning av denne avtalen:
 Informasjon gitt av Kunden i denne avtalen er korrekt
 Å ha satt seg inn i Aparto AS alminnelige forretningsvilkår
 Å ha satt seg inn i forenklede prospekt for prosjekter Kunden deltar i
 At kommunikasjon foregår via plattform på aparto.no eller epost
Sted og dato
Kundens underskrift
Navn i blokkbokstaver
For Aparto AS

Sted/dato:

Underskrift:

5. Informasjon knyttet til hvitvaskingsregler
Kunden bekrefter med sin signatur følgende:
 Formålet med kundeforholdet er å investere i eiendomsprosjekter tilbudt av Aparto AS.
 Det er ikke sannsynlig at Kunde vil motta eller foreta overførsler fra eller til utlandet.
 Kunden er den reelle eier av midlene som investeres.
 Kunden er ikke selv og har ikke direkte relasjon til en politisk eksponert person. *
*Med politisk eksponert person menes fysisk person som 1) innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående
offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, 2) er nært familiemedlem til person som innehar eller i løpet av det siste
året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, 3) er kjent medarbeider til person som
innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge.

Midlene som investeres stammer fra:
Ved spørsmål må du gjerne kontakte oss på support@aparto.no eller Tlf: 950 29 366

(kryss av for det som passer)
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Inntekt
Annet:

Arv

Lån

Gave

Vennligst spesifiser:

Underskrifter
Sted og dato
Kundens underskrift
Navn i blokkbokstaver
For Aparto AS

Sted/dato:

Underskrift:
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