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Avtalevilkår på innskuddskontoer (Del D av 
kontoavtalen)  

Renter og kostnader fremgår av gjeldende prisliste på obosbanken.no. 

OBOS-konto 
Ingen særskilte vilkår. 

Boligsparing for Ungdom (BSU) 
Ingen særskilte vilkår, se standard avtale om BSU. 

Boligspar Ung 
Det forutsettes at en BSU-konto er etablert i OBOS-banken. Kontoen kan åpnes av kunder mellom 18 og 34 
år, etter fylte 34 år sperres kontoen for innskudd. Maksimalt sparebeløp på kontoen er kr 300 000. Det er 
ingen begrensning på årlig sparebeløp. Det er ikke skattefordeler/-fradrag på oppspart beløp. Det er ikke 
tillatt å gjøre uttak fra kontoen i avtaleperioden. Dersom sparemidlene ønskes frigitt må kontoen sies opp. 
Det er kun tillatt med én Boligspar Ung konto. 

Boligsparing for barn og ungdom 
Kontoen kan opprettes for personer under 18 år. Maksimalt sparebeløp på kontoen er kr 300 000. Det er 
ingen begrensning på årlig sparebeløp. Det er tillatt å gjøre uttak fra kontoen for det som er spart i 
inneværende år. Dersom sparemidlene for øvrig ønskes frigitt må kontoen sies opp. Etter fylte 18 år får 
kunden disposisjonsretten til kontoen, som blir sperret for innskudd. Rentebetingelser som da gjelder blir 
videreført. Det er ikke skattefordeler/-fradrag knyttet til kontoen. All disponering av kontoen før fylte 18 år 
krever vergenes samtykke. Det er kun tillatt med én konto pr. person det spares på vegne av. 

Felles for boligspareproduktene: Ved fylte 34 år reduseres renten til samme nivå som OBOS-konto.

Plasseringskonto+ 31 dager 
Uttak må varsles skriftlig via nettbanken minimum 31 dager før ønsket dato for uttak. Uttak som ikke 
varsles 31 dager i forveien ilegges et uttaksgebyr på 1,5% av uttaksbeløpet. Det er anledning til å varsle for 
ett uttak av gangen. Maksimalt beløp som kan spares (inklusive renter) er kr 10 millioner kroner. Beløp 
utover dette får samme rente som ordinær sparekonto. 

Avtaleinngåelse 
Avtalevilkårene for renteinnskudd suppleres av bankens «Generelle vilkår for innskudd og 
betalingstjenester». Ved eventuell motstrid går «Avtalevilkår på innskuddskontoer» foran «Generelle vilkår 
for innskudd og betalingstjenester». 


