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Särskilda villkor
1. Avtal om aktiesparkonto
Avtalet om aktiesparkonto är ett avtal som Nordea Bank Abp (banken) och spararen har ingått i enlighet med lag om
aktiesparkonton (lagen om aktiesparkonton) där det avtalas om insättning av pengar på spararens personliga aktiesparkonto
som nämns i avtalet för att vidare placeras i de placeringsobjekt som fastställs i lagen. Avtalet om aktiesparkonto består av
aktiesparkonto (aktiesparkontot) och värdeandelskonto och värdepappersförvaring (förvaringen) som kopplas till aktiesparkontot
och som öppnas med stöd av detta avtal.
På avtalet om aktiesparkonto tillämpas vid var tid gällande lag om aktiesparkonton.
2. Aktiesparkonto
Aktiesparkontot är avsett för att ta emot pengar som betalas in i enlighet med avtalet om aktiesparkonto. Aktiesparkontot får endast
användas för att ta emot sparmedel för aktiesparkontot från spararen, betala avgifter för att placera sparmedlen samt för att ta emot
tillgångar från försäljning av eller avkastning på placeringar. Banken får dessutom debitera kontot med kostnaderna och avgifterna enligt
avtalet. Spararen har rätt att bestämma över medlen på kontot.
3. Förvaring som kopplats till aktiesparkontot
De placeringsobjekt som förvärvats med medlen på aktiesparkontot registreras i spararens förvaring som kopplats till
aktiesparkontot. Till förvaringen som kopplats till aktiesparkontot tas inte emot andra än de placeringsobjekt som är förenli ga
med detta avtal och som har förvärvats med sparmedlen i avtalet om aktiesparkonto. Placeringar som kunden redan har kan
inte införas till avtalet om aktiesparkonto.
Förvaringen omfattar bevaring och förvaltning av de kontorättigheter som hänför sig till värdeandelar och värdepapper i
enlighet med detta avtal och bankens vid var tid gällande allmänna villkor för värdeandelskonto och värdepappersförvar.
4. Beloppet av maximiinsättning på aktiesparkontot
På aktiesparkontot får man högst sätta in ett belopp som gällande lag om aktiesparkonton tillåter. Enligt gällande lag är
maximiinsättningen 50 000 euro. Vid beräkningen av beloppet av maximiinsättningen beaktas inte avkastning på eller
försäljningsvinst av de medel som omfattas av avtalet om aktiesparkonto. Vid beräkningen av beloppet av maximiinsättningen
dras av eventuella uttag av pengar från aktiesparkontot, men inte andra debiteringar, såsom kostnader, avgifter eller
placeringsobjektens köpepris.
Om det tillåtna beloppet av maximiinsättningen överskrids, är spararen skyldig och banken berättigad att återbetala den del som
överskrider maximiinsättningen till ett annat konto som spararen har i banken.
Insättningarna på aktiesparkontot görs via ett annat konto som spararen har i banken.
5. Inlåningsränta
Inlåningsräntan på aktiesparkontot är fast 0,00 %.
6. Ränta som betalas i stället för inlåningsränta
Banken kan i stället för inlåningsränta betala en högre ränta på aktiesparkontot som är i kraft antingen en av banken faststäl ld
tid eller tills vidare, varvid banken har rätt att separat besluta när den upphör att gälla. När giltighetstiden för den högre räntan
går ut återgår inlåningsräntan som betalas på kontot till inlåningsräntan i enlighet med villkoren för kontoavtalet följande
kalenderdag utan separat meddelande. Banken meddelar eventuell ränta som betalas i stället för inlåningsräntan på bankens
webbplats (nordea.fi). Uppgiften finns tillgänglig också på bankens kontor i Finland.
7. Beräkning och betalning av inlåningsränta
Banken betalar inlåningsränta från kontoinsättningens valuteringsdag till uttagsdagen, exklusive uttagsdagen, eller från en
tidpunkt som enligt gällande lagstiftning är tillåten.
Inlåningsräntan beräknas per kalendermånad på månadens lägsta saldo enligt faktiska kalenderdagar med talet 365/366 som
divisor. Om saldo på kontot helt saknas någon dag i månaden eller om kontot övertrasseras, betalas ingen inlåningsränta för
den månaden. För månaden då kontot öppnas och avslutas betalas ingen inlåningsränta, såvida medlen inte funnits på kontot
hela öppnings- och avslutningsmånaden.
Inlåningsräntan betalas in på kontot årligen under den månad som följer efter utgången av kalenderåret.
Det som sägs ovan om inlåningsräntans beräkningssätt och betalning gäller även för beräkningen och betalningen av den ränta
som eventuellt betalas i stället för inlåningsräntan.
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8. Uttag av medel från aktiesparkontot
Medlen på kontot kan tas ut i en eller flera rater. Uttagen görs via ett annat konto som spararen har i banken. Spararen ansvarar
för skatter och därmed jämförbara avgifter för avtalet enligt den lagstiftning som gäller vid var tid. Banken verkställer
förskottsinnehållningen i samband med uttag av sparmedel eller tar ut källskatt på den uttagna avkastningen i enlighet med vid
var tid gällande lagstiftning.
Banken har rätt att tillfälligt begränsa uttagen från aktiesparkontot, exempelvis för tiden av fastställande av sparmedlens verkliga
värde i samband med bolagshändelser.
9. Avbrott i sparandet
Spararen har när som helst rätt att avbryta inbetalningarna till aktiesparkontot. Avtalet gäller då fortfarande till övriga delar under
de tidigare villkoren.
10. Gåvoförbud
Sparmedel enligt avtalet får inte ges i gåva helt eller delvis. En gåva i strid med förbudet jämställs med uttag av medel från
kontot.
11. Placering av medlen på aktiesparkontot
Spararen bestämmer över placering av sparmedlen. Spararen kan placera sparmedel genom att ge ett uppdrag om ett tillåtet
placeringsobjekt. På uppdrag som spararen gett tillämpas bankens vid var tid gällande allmänna villkor för köp- och säljuppdrag
avseende värdepapper. Aktiesparkontot debiteras med placeringsobjektens köpepris och -kostnader och tillgångarna från
försäljning av placeringsobjekten betalas in på aktiesparkontot. Spararen är skyldig att se till att aktiesparkontot har tillräckligt
med medel för genomförande av givna uppdrag.
Om banken i anslutning till avtalet om aktiesparkonto erbjuder annan placeringstjänst eller accessorisk tjänst än det har avtalats
eller uttryckligen hänvisats till i detta avtal (t.ex. kapitalförvaltning), ska tjänstespecifika villkor tillämpas på placeringstjänsten
eller den accessoriska tjänsten i fråga med stöd av ett separat avtal.
12. Tillåtna placeringsobjekt
Sparmedel kan placeras i ett eller flera placeringsobjekt som tillåts enligt vid var tid gällande lag om aktiesparkonton och för vilka
banken vid var tid tillhandahåller förvaring, samt genomförande eller förmedling av uppdrag. Enligt gällande lag är tillåtna
placeringsobjekt aktier i aktiebolag och motsvarande andelar i andra företag samt depositionsbevis för sådana rättigheter som är
föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Europa eller därmed jämförlig handel utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom förutsätts att emittenten iakttar informationsskyldigheten som man
hänvisar till i lagen om aktiesparkonton. Till tillåtna placeringsobjekt räknas också aktier i aktiebolag och motsvarande andelar i
andra företag samt depositionsbevis för sådana rättigheter vars emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepappret i
fråga föremål för handel på ovan nämnda handelsplattform inom ett år efter att det emitterats.
Banken har rätt att införa och ändra geografiska begränsningar eller andra begränsningar som gäller marknader,
marknadsplatser, placeringsobjekt eller bolagshändelser på grund av tekniska orsaker, orsaker som ansluter sig till bankens
tjänsteutbud eller andra orsaker.
Sparmedel får inte placeras i sådana i värdepappersmarknadslagen avsedda värdepapper av vars emittents samtliga aktier eller
rösträtter spararen äger en andel på minst en tiondel eller spararen direkt eller indirekt kan använda en med ägande jämförbar
beslutanderätt med en andel på minst en tiondel.
Spararen ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att sälja de placeringar som strider mot lag, detta avtal eller begränsningar som
banken fastställt.
13. Spararens ekonomiska ansvar
Spararen är medveten om de risker som är anknutna till placering. Spararen har ansvaret för sin verksamhet och sina
placeringsbesluts ekonomiska resultat och skattepåföljder. Spararen har detta ansvar oberoende av om banken har gett
spararen placeringsrådgivning. Spararen är medveten om att placeringsbeslut inte kan fattas enbart utifrån marknadsföringen
eller marknadsföringsmaterialet om placeringsobjektet, utan utgående från uppgifterna om placeringsobjektet i sin helhet.
Spararen ska själv bedöma beskattningen av placeringen.
14. Avgifter, kostnader och provisioner
Banken debiterar spararens aktiesparkonto med avgifter, kostnader och provisioner enligt den vid var tid gällande prislistan.
15. Behandling av personuppgifter
Banken behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig då den levererar produkter och tjänster som parterna har avtalat
om. Dessutom behandlar banken personuppgifter i andra sammanhang, t.ex. då lagar och andra bestämmelser kräver det.
Detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter i banken ges i Nordeas dataskyddsbeskrivning som finns tillgänglig
på bankens webbplats. Dessutom kan man få dataskyddsbeskrivningen genom att kontakta banken. Dataskyddsbeskrivningen
innehåller uppgifter om rättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter. Till rättigheterna hör bland annat rätten att
få tillgång till personuppgifterna, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet.
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Spararens personkreditupplysningar kan användas vid ingående av avtal i anslutning till placeringstjänster eller i samband med
skötsel av kundens placeringsuppdrag. Kreditupplysningarna inhämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s
kreditupplysningsregister.
16. Tillämpliga villkor
På detta avtal om aktiesparkonto tillämpas de särskilda och de allmänna villkoren för avtalet om aktiesparkonto samt de
allmänna villkoren för värdeandelskonto och värdepappersförvar. Dessutom tillämpas på avtalet de vid var tid gällande allmänna
villkoren för betalningsförmedling samt de allmänna villkoren för uppdrag gällande köp och försäljning av värdepapper. Om det
förekommer motstridigheter mellan de villkor som tillämpas på avtalet, tillämpas i första hand villkoren för avtalet om
aktiesparkonto.
Jag har tagit emot de särskilda och de allmänna villkoren för avtalet om aktiesparkonto, de allmänna villkoren för
värdeandelskonto och värdepappersförvar samt de allmänna villkoren för betalningsförmedling och de allmänna villkoren för
uppdrag gällande köp och försäljning av värdepapper och förbinder mig att följa dem.
17. Spararens försäkran
Genom att underteckna avtalet om aktiesparkonto försäkrar spararen att hen inte har andra giltiga avtal om aktiesparkonto.
Spararen har tagit emot des särskilda och de allmänna villkoren för avtalet om aktiesparkonto, de allmänna villkoren för
värdeandelskonto och värdepappersförvar samt de allmänna villkoren för betalningsförmedling och de allmänna villkoren för
uppdrag gällande köp och försäljning av värdepapper och förbinder sig att följa dem.
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1. Definitioner
1.1 Prislista
Med prislista avses prislistor över bankens tjänster som finns
tillgängliga på bankens webbplats och bankens verksamhetsställen i Finland.
1.2 Sparmedel
Med sparmedel avses pengar som spararen betalat in på
aktiesparkontot samt de placeringsobjekt som anskaffats för
att placera pengarna och avkastningen som placerandet av
pengarna har genererat.
1.3 Konto
Konto är ett aktiesparkonto på vilket spararen betalar in
pengar i enlighet med avtalet om aktiesparkonto.
1.4 Person med rätt att använda kontot
Rätt att använda kontot har den person vars rätt att
bestämma över kontot grundar sig på lagligt representantskap
eller fullmakt av spararen.
Rätten av den person som har rätt att använda konto omfattar
inte rätt att använda förvaringen som kopplats till kontot eller
ge uppdrag om placeringsobjekt, utan för dessa ska spararen
ge en separat fullmakt ifall företrädesrätten inte grundar sig
på lagen.
Det som konstateras om personen med rätt att använda
kontot i villkorspunkterna 2 och 4 nedan tillämpas också på
en person som med stöd av fullmakt eller lag har rätt att
använda förvaringen som kopplats till kontot och/eller ge
uppdrag om placeringsobjekt för spararens räkning.
1.5 Sparare
Med sparare avses den som har ingått ett avtal om
aktiesparkonto med banken och till vilken banken är skyldig
de medel som finns på kontot och som kan bestämma över
kontot och kontomedlen enligt egen önskan med beaktande
av de begränsningar som fastställs i detta avtal och lagen om
aktiesparkonton.
2. Uppgifter som ska lämnas till banken
Uppgifter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning
samt de uppgifter som banken särskilt kräver ska lämnas till
banken. Den som ingår ett avtal om aktiesparkonto är skyldig
att ge banken uppgifter om sig själv och spararen. Spararen
är skyldig att ge banken uppgifter om sig själv och personer
med rätt att använda kontot. Person med rätt att använda
kontot är skyldig att ge banken uppgifter om sig. Också ett
namnteckningsprov ska lämnas på bankens anmodan.
Banken har rätt att använda de ovannämnda uppgifterna och
de namnteckningsprov som banken redan har fått i tidigare
sammanhang.
Spararen och personen med rätt att använda kontot är
skyldiga att meddela banken ändringar i de uppgifter som
banken vid var tid kräver, såsom namn, adress, spararens
skattemässiga ställning eller personbeteckning. Banken
ansvarar inte för skada till följd av att spararen eller personen
med rätt att använda kontot inte har meddelat banken
ändringar i de givna uppgifterna, såsom uppgift om att rätten
att använda kontot har upphört.

Banken har också rätt att inhämta uppgifter från
Befolkningsregistercentralen, andra offentliga register som
förs av myndigheter eller andra tillförlitliga källor. Om
spararen vill ha sin post till någon annan adress än den som
finns i befolkningsregistret eller något annat offentligt
register, ska detta särskilt meddelas banken.
3. Språk
Under avtalsförhållandet kan man använda finska
eller svenska enligt det som avtalats med spararen.
Om spararen vill använda annat språk än finska eller
svenska kräver detta bankens samtycke och spararen
ansvarar då för anlitande av tolk och för kostnaderna
för detta.
4. Begränsningar för användningen av kontot och
förvaringen samt uppdragen
4.1 Förbjuden verksamhet
Det är absolut förbjudet att använda avtalet om
aktiesparkonto, aktiesparkontot, förvaringen och därtill
hörande tjänster mot lag, myndighetsföreskrifter eller
god sed eller för verksamhet som strider mot dessa eller
på ett sätt som kan orsaka skada eller skaderisk för
banken eller tredje part.
4.2 Bankens rätt att vägra godkänna användningen
av kontot eller det givna uppdraget
Banken har rätt att vägra godkänna användningen av kontot eller
det givna uppdraget,
•
om de uppgifter som avses i punkt 2 eller de uppgifter
som banken begärt med stöd av lag eller
myndighetsföreskrift inte har tillställts banken,
•
om namnteckningen på dokumentet som är avsett för
uttag eller givande av uppdrag avviker från det
namnteckningsprov som banken innehar,
•
om spararen eller personen med rätt att använda kontot
inte har identifierats enligt bankens krav eller om
spararen eller personen med rätt att använda kontot inte
tillförlitligt kan styrka sin identitet,
•
om fullmakten inte uppfyller de krav som banken ställer
på den,
•
om användningen av kontot eller givande av uppdrag
direkt eller indirekt strider mot Europeiska unionens eller
Förenta Nationernas ekonomiska sanktioner eller andra
sanktioner, eller mot sanktioner, meddelanden eller
bestämmelser från andra finländska eller utländska
myndigheter eller motsvarande instanser, såsom OFAC
(Office of Foreign Assets Control),
•
av orsaker som beror på lagstiftning eller andra
myndighetsföreskrifter,
•
om banken i övrigt har skäl att misstänka att uppdraget
strider mot avtalet, lag, myndighetsföreskrifter eller god
sed eller att kontot eller förvaringen som kopplats till det
används för verksamhet som strider mot dessa eller på
ett sätt som kan orsaka skada eller skaderisk för banken
eller tredje part, eller
•
om någon annan grund för vägran föreligger i villkoren
för bankens tjänster.
Banken har av säkerhetsskäl rätt att begränsa användningen av
kontot eller givandet av uppdragen annanstans än på bankens
verksamhetsställen.
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4.3 Bankens rätt att spärra kontot och förvaringen som
kopplats till det
Banken har rätt att spärra kontotoch förvaringen som kopplats
till det,
•
om spararen ständigt försummar att tillställa banken
de uppgifter som avses i punkt 2 eller de uppgifter som
banken begärt med stöd av lag eller
myndighetsföreskrift,
•
om en fullmaktstagare enligt en av magistraten
fastställd intressebevakningsfullmakt och spararen inte
når överenskommelse om uppdragen eller
användningen av kontot,
•
om en intressebevakare förordnas för spararen,
•
om kvittningsförutsättningarna i enlighet med lagen har
uppfyllts,
•
om avgifter och provisioner för avtalet är obetalda,
•
om spararen, personen med rätt att använda kontot
eller sparmedlen direkt eller indirekt är föremål för
Europeiska unionens eller Förenta Nationernas
ekonomiska sanktioner eller andra sanktioner, eller
sanktioner, meddelanden eller bestämmelser från
andra finländska eller utländska myndigheter eller
motsvarande instanser, såsom OFAC (Office of
Foreign Assets Control),
•
om banken har skäl att misstänka att uppdraget strider
mot avtalet, lag, myndighetsföreskrifter eller god sed
eller att kontot eller förvaringen som kopplats till det
används för verksamhet som strider mot dessa eller
på ett sätt som kan orsaka skada eller skaderisk för
banken eller tredje part, eller
•
av orsaker som beror på lagastiftning eller andra
myndighetsföreskrifter.
Banken meddelar spararen om spärrningen av kontot och
förvaringen som kopplats till det i efterskott såvida meddelande
inte är förbjudet enligt lag.
5. Bokföring av årsrapport över aktiesparkontot
Banken ska enligt lagen om aktiesparkonton föra bok över
transaktionerna på aktiesparkontot och de placeringsobjekt
som förvärvats med sparmedlen med deras förvärvs- och
försäljningspriser. Bankens bokföring ska anses utgöra ett
tillförlitligt bevis på relationen avseende skuld/fordran mellan
banken och spararen och transaktionerna på aktiesparkontot,
såvida spararen inte påvisar något annat.
Banken ger spararen minst en gång om året uppgifterna om
sparmedlen, avkastningen på dem, debiterade avgifter,
kostnader och provisioner och andra ärenden i anslutning till
avtalet om aktiesparkonto som är av uppenbar betydelse för
spararen.
6. Avgifter, kostnader och provisioner
Spararen är skyldig att betala de avgifter, kostnader och
provisioner som ansluter sig till öppningen, användningen och
upprätthållandet av kontot samt till meddelandena som banken
har sänt samt till förvaringen av sparmedlen och
placeringsobjekten samt till uppdragen som görs med
sparmedlen samt till övriga placeringstjänster och
accessoriska tjänster som hänför sig till avtalet om
aktiesparkonto. Beloppet och grunderna för fastställande av
dessa avgifter, kostnader och provisioner framgår av vid var tid
gällande prislista. Banken har rätt att debitera spararens konto
med dessa avgifter, kostnader och provisioner.
Spararen är skyldig att se till att aktiesparkontot har tillräckligt
med medel för debiteringen av avgifter, kostnader och

provisioner. Spararen är skyldig att betala eventuell
dröjsmålsränta på bankens fordran och övriga avgifter och
kostnader för inkasseringen av fordran.
7. Ändring av villkor
Banken har rätt att ändra villkor för detta avtal av orsaker som
beror på lagstiftning, myndighetsföreskrift eller tolkning av
dem eller på bankens företagsarrangemang. Banken har
dessutom rätt att ändra villkor för detta avtal på grund av
förändringar i marknadsomständigheter eller marknadspraxis,
kostnader för leverans av tjänsten, tjänsten, bankens process
eller system för att leverera tjänsten eller på grund av
förändringar i annan teknisk detalj eller av annan motsvarande
orsak samt för att rätta till ett skrivfel eller annan felaktighet i
villkoren.
Banken har dessutom rätt att ändra villkor för detta avtal även
i andra situationer, om ändringen inte miskar spararens
rättigheter eller ökar hens skyldigheter.
Banken meddelar spararen ändringarna i enlighet med punkt
9.1 i villkoren, om ändringen ökar spararens skyldigheter eller
minskar hens rättigheter och ändringen inte beror på en
lagändring eller ett myndighetsbeslut. En dylik ändring träder i
kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock tidigast från
början av den kalendermånad som närmast börjar en månad
efter att spararen anses ha fått meddelandet om ändringen.
Banken meddelar andra än de ovannämnda ändringarna i
enlighet med punkt 9.1 eller 9.2 i villkoren. Den ovannämnda
ändringen träder i kraft vid den tidpunkt banken anger.
Spararen anses ha godkänt ändringen och avtalet om
aktiesparkonto fortsätter med ändrat innehåll, om inte
spararen senast den anmälda dagen för ikraftträdandet av
ändringen säger upp avtalet att upphöra genast eller före den
anmälda dagen för ikraftträdandet av ändringen.
8. Ändring av prislistan
Banken har rätt att ändra prislistan.
Om banken ändrar beloppet av avgifter, kostnader eller
provisioner som redan ingår i prislistan eller om ändringen av
prislistan beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut,
meddelar banken ändringen genom att publicera den i
prislistan eller enligt punkt 9.1 eller 9.2 i villkoren. Om banken
lägger till en ny avgift, kostnad eller provision som inte beror
på en lagändring eller ett myndighetsbeslut, meddelar banken
spararen om ändringen enligt punkt 9.1 i villkoren.
Ändringen av prislistan träder i kraft vid den tidpunkt som
banken meddelar, dock tidigast från början av den
kalendermånad som närmast börjar en månad efter att
spararen anses ha fått meddelandet om ändringen eller
ändringen har publicerats i prislistan, om inte annat följer av
en lagändring eller ett myndighetsbeslut.
Spararen anses ha godkänt ändringen och avtalet om
aktiesparkonto fortsätter med ändrat innehåll, om inte
spararen senast den anmälda dagen för ikraftträdandet av
ändringen säger upp avtalet att upphöra genast eller före den
anmälda dagen för ikraftträdandet av ändringen.
9. Kommunikation mellan banken och spararen
9.1 Bankens meddelanden till spararen
Banken skickar meddelanden till spararen elektroniskt i
nättjänsten eller annan elektronisk tjänst som banken
tillhandahåller eller godkänner eller, om detta inte är möjligt
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per post till en adress som banken i enlighet med dessa
allmänna villkor har kännedom om.
Spararen anses ha fått uppgift om ett elektroniskt meddelande
då det gjorts tillgängligt för spararen och om ett meddelande
per post senast den sjunde dagen efter att det sänts.
9.2 Bankens allmänna meddelanden
Banken offentliggör meddelanden på bankens webbplats,
bankens verksamhetsställen i Finland, i riksomfattande
dagstidningar eller gör dem på annat sätt tillgängliga för
allmänheten. Banken har rätt att göra ett meddelande
tillgängligt på ovannämnda sätt om meddelandet inte enligt
villkoren för avtalet om aktiesparkonto ska tillställas enligt

punkt 9.1. Spararen anses ha fått uppgift om meddelandet när
det har gjorts tillgängligt för spararen.
9.3 Spararens meddelanden
Spararen kan skicka meddelanden om avtalet om
aktiesparkonto till banken på elektronisk väg via
nätbankstjänsten eller annan elektronisk kanal som banken
tillhandahåller eller godkänner, eller per post, om inte annat
avtalats. Banken anses ha fått uppgift om ett elektroniskt
meddelande då banken har tillgång till det och om ett
meddelande per post senast den sjunde dagen efter att det
sänts.
10. Avtalets giltighet och upphörande
10.1 Avtalets giltighet
Avtalet om aktiesparkonto gäller tills vidare.
10.2 Spararens rätt att säga upp avtalet om
aktiesparkonto och byte av tjänsteleverantör
Spararen har rätt att säga upp avtalet om aktiesparkonto.
Avtalet ska sägas upp skriftligen. Spararen ansvarar för att
sparmedlen i det avtal om aktiesparkonto som sägs upp
överförs eller tas ut enligt beskrivningen nedan.
I samband med uppsägningen har spararen rätt att kräva att
sparmedlen överförs till en annan tjänsteleverantör. Den
tjänsteleverantör till vilken sparmedlen överförs, dvs. den
tjänsteleverantör med vilken spararen har ingått ett nytt avtal
aktiesparkonto ska då nämnas i anmälan om uppsägning.
Banken överför sparmedlen och uppgiften om beloppet av
maximiinsättningen till den tjänsteleverantör som nämns i
meddelandet inom 30 dagar från anmälan om uppsägning
och från att ha fått uppgiften om den nya tjänsteleverantören.
Spararen ansvarar för att reda ut de placeringsobjekt som den
nya tjänsteleverantören godkänner före uppsägningen av
avtalet.
Om det i förvaringen som kopplats till kontot finns
placeringsobjekt som den nya tjänsteleverantören inte tar
emot, ska spararen sälja placeringsobjekten i fråga så snart
som möjligt och dock senast inom sju dagar från att avtalet
har sagts upp. Avtalet som sagts upp upphör att gälla då
eventuella placeringsobjekt som avtalet om aktiesparkonto
omfattar och som den nya tjänsteleverantören inte tar emot
har sålts och sparmedlen överförts till den tjänsteleverantör
som nämns i anmälan om uppsägning.
Om spararen inte specificerar en ny tjänsteleverantör i
anmälan om uppsägning, betraktas anmälan om uppsägning
som anmälan om avslutande av avtalet om aktiesparkonto
inklusive aktiesparkontot och förvaringen som kopplats till det.
Om det finns sparmedel på aktiesparkontot eller förvaringen
som kopplats till det, ska spararen sälja de placeringsobjekt
som avtalet om aktiesparkonto omfattar och omedelbart ta ut

penningmedlen från aktiesparkontot, dock senast inom 30
dagar från uppsägningen av avtalet. Ett avtal som sagts upp
upphör att gälla då placeringsobjekten som avtalet om
aktiesparkonto omfattar har sålts och penningmedlen har
tagits ut från aktiesparkontot.
Om spararen har sagt upp avtalet om aktiesparkonto men
inte utfört åtgärderna ovan och det finns sparmedel i avtalet
om aktiesparkonto, har banken rätt att agera i enlighet med
punkt 10.6 för att förvandla sparmedlen till pengar och betala
dem till spararen.
Om det inte finns sparmedel på aktiesparkontot och i
förvaringen som kopplats till det, upphör det uppsagda avtalet
om aktiesparkonto att gälla 30 dagar efter att anmälan om
uppsägning har tagits emot.
Spararen kan inte separat säga upp en enskild tjänst som
avtalet om aktiesparkonto omfattar, såsom aktiesparkontot
eller förvaringen som kopplats till det.
10.3 Bankens rätt att säga upp avtalet
Banken har rätt att säga upp avtalet om aktiesparkonto, om
spararen upprepade gånger eller genom grov vårdslöshet
låter bli att följa villkoren för avtalet om aktiesparkonto och
inte rättar till förseelsen trots bankens skriftliga anmärkning.
Banken har dessutom rätt att säga upp avtalet om
aktiesparkonto om banken har rätt att vägra godkänna
uppdraget eller användningen av kontot eller förvaringen som
kopplats till det eller rätt att spärra dem till följd av Europeiska
unionens eller Förenta Nationernas ekonomiska sanktioner
eller andra sanktioner, eller sanktioner, meddelanden eller
bestämmelser från finländska eller utländska myndigheter
eller andra motsvarande instanser, såsom OFAC (Office of
Foreign Assets Control).
Om banken har försatts i likvidation, företagssanering eller
konkurs eller i övrigt har förverkat sin rätt att tillhandahålla
sparavtal, ska banken, likvidatorerna eller konkursboet utan
dröjsmål säga upp avtalet om aktiesparkonto och överföra
sparmedlen till en annan tjänsteleverantör som spararen
angett.
Anmälan om uppsägning levereras till spararen i enlighet
med punkt 9.1 i villkoren. Till anmälan om uppsägning bifogas
en uppmaning om att inom tre månader meddela banken,
likvidatorerna eller konkursboet en tjänsteleverantör med
vilken spararen har ingått ett nytt avtal om aktiesparkonto
eller till vilken sparmedlen i övrigt kan överföras. Om det i
förvaringen som kopplats till kontot finns placeringsobjekt
som den nya tjänsteleverantören inte tar emot, ska spararen
sälja placeringsobjekten i fråga så snart som möjligt och i
varje fall innan sparmedlen överförs. Banken överför
sparmedlen och uppgiften om beloppet av maximiinsättningen till den tjänsteleverantör som nämns i spararens
meddelande.
Om spararen inte meddelar en ny tjänsteleverantör, ska hen
sälja de placeringsobjekt som avtalet om aktiesparkonto
omfattar och ta ut penningmedlen från aktiesparkontot senast
inom den ovan nämnda tidsfristen på tre månader.
Om spararens meddelande om en ny tjänsteleverantör inte
har ankommit inom utsatt tid och spararen inte har tagit ut
alla sparmedel eller om avtalet om aktiesparkonto omfattar
sparmedel som inte går att överföra och spararen inte har sålt
placeringsobjekten i fråga, har banken, likvidatorerna eller
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konkursboet rätt att agera i enlighet med punkt 10.6 för att
förvandla sparmedlen till pengar och betala dem till spararen.
Ett avtal som sagts upp upphör att gälla då alla sparmedel har
överförts eller tagits ut.
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inte ingå ett avtal om aktiesparkonto eller göra placeringar via
ett avtal om aktiesparkonto. Om spararen bor i Förenta
staterna eller ett motsvarande land med begränsningar har
banken rätt att begränsa den tjänst som erbjuds enligt detta
avtal utan separat meddelande. Spararen förbinder sig att
omedelbart meddela banken om flytt utanför Finland.

10.4 Bankens rätt att begränsa användning av avtal om
aktiesparkonto som sagts upp
Banken har rätt att begränsa spararens rätt att ge köpuppdrag
om placeringsobjekt efter att avtalet har sagts upp. Banken
har också rätt att i övrigt begränsa användningen av ett
aktiesparkonto som sagts upp och förvaringen som kopplats
till det eller givande av uppdrag av orsaker som beror på
överföring av sparmedel.

12. Avtal om aktiesparkonto för mindreårig
En minderårig sparares intressebevakare bestämmer över
kontot och förvaringen som kopplats till det. Om det finns fler
än en intressebevakare, disponerar de tillsammans över
kontot och fattar beslut som gäller avtalet om aktiesparkonto
tillsammans, om intressebevakarna och banken inte har
avtalat om annat eller om intressebevakarnas uppgifter inte
har fastställts enligt myndighetsbeslut.

10.5 Avgifter, kostnader och provisioner för avtal om
aktiesparkonto som sagts upp
I samband med att avtalet sägs upp förfaller de avgifter,
kostnader och provisioner som hänför sig till avtalet
omedelbart till betalning genast efter att uppsägningen har
trätt i kraft. Oberoende av uppsägningen är spararen skyldig
att betala avgifterna, kostnaderna och provisionerna för
avtalet om aktiesparkonto i enlighet med avtalet fram till att
det upphör att gälla.

Vardera av intressebevakarna har dock rätt att ensam ge
banken köp-, tecknings- och försäljningsuppdrag om
placeringsobjekt som finns eller registrerats i förvaringen som
kopplats till den minderårigas konto samt anvisningar om
åtgärder förutsatt att intressebevakaren har rätt att ensam
använda den minderårigas konto om inte banken skriftligen
meddelas annat.

10.6 Banken förvandlar sparmedlen till pengar och
betalar dem till spararen
Om spararen i samband med uppsägningen inte har sålt och
tagit ut eller överfört alla sparmedel i enlighet med
villkorspunkterna 10.2 eller 10.3 har banken, likvidatorerna
eller konkursboet rätt att förvandla sparmedlen till pengar och
betala ut dem till spararen oberoende av eventuella
skattepåföljder eller andra påföljder. Sparmedlen förvandlas
till pengar på så sätt att banken säljer placeringsobjekten i
förvaringen som kopplats till aktiesparkontot via
marknadsplatsen om möjligt. Värdet på placeringsobjekten vid
återbetalning fastställs utifrån den faktiska köpesumman som
erhållits från försäljningen av placeringsobjekten med avdrag
för avgifter, kostnader och provisioner enligt prislistan.
10.7 Avtal om aktiesparkonto upphör att gälla till följd av
spararens död
Avtalet om aktiesparkonto upphör när spararen avlider.
Rätten till sparmedlen övergår till spararens rättsinnehavare.
Trots att avtalet om aktiesparkonto upphört att gälla förblir
insättningskontot, värdeandelskontot och värdepappersförvaringen som kopplats till avtalet om aktiesparkonto i kraft
för förvaring av sparmedlen. Spararens rättsinnehavare har
endast rätt att ta ut eller överföra sparmedel från
insättningskontot eller förvaringen som kopplats till det, men
de har inte rätt att göra nya insättningar eller placera
sparmedel. Uttagen görs via ett annat konto som finns i
dödsboets namn i banken. På förvaringen av sparmedlen
samt på uttag och överföring av dem tillämpas i tillämpliga
delar villkoren för avtalet om aktiesparkonto och de övriga
villkoren som det hänvisas till i det. Banken har utan separat
meddelande rätt att avsluta insättningskontot och förvaringen
som kopplats till det om det inte finns sparmedel på dem.
11. Särskilda villkor som gäller personer som bor i
Förenta staterna eller andra länder med begränsningar
Till personer som bor i Förenta staterna eller motsvarande
länder med begränsningar marknadsförs inte placeringar eller
erbjuds placeringsrådgivning eller information som kan anses
som rådgivning eller uppmaning. Personer som bor i Förenta
staterna eller motsvarande länder med begränsningar kan

Banken ska skriftligen meddelas ändringar i intressebevakningen.
13. Ansvar
13.1 Spararens ansvar
Spararen är skyldig att ersätta banken för skada som
spararen orsakar genom att inte fullgöra sina skyldigheter
enligt dessa villkor. Sådana skador kan till exempel vara extra
utgifter som beror på avtalsbrott. Spararen ansvarar för att
avgifter, uppdrag och meddelanden når banken. Spararen
ansvarar för skada till följd av att banken har fått felaktiga
uppgifter om uppdraget. Då spararen använder tjänsten är
hen skyldig att följa de anvisningar och tjänstebeskrivningar
som banken vid var tid ger.
13.2 Bankens ansvar och ansvarbegränsning
Banken är skyldig att ersätta spararen endast för direkt skada
som uppstått till följd av att banken förfarit på ett sätt som
strider mot avtalet. I fråga om aktiesparkontot ersätter banken
då endast avtalad ränta på kontot och eventuell
dröjsmålsränta, de nödvändiga och rimliga kostnader som
uppstått vid utredningen av skadan samt återbetalar de
serviceavgifter banken har debiterat endast till den del som
dessa hänför sig till det fel eller den försummelse som
medfört skada.
Banken ansvarar inte för medelbar eller indirekt skada. Med
medelbar skada avses förlust av inkomst, utebliven
avkastning, skada med anledning av annan förpliktelse enligt
avtalet, skada som orsakats tredje part eller en annan
därmed jämförbar svårt förutsebar skada som orsakats av
bankens felaktiga förfarande eller åtgärder till följd av detta.
Banken ansvarar inte heller för det ekonomiska resultatet och
skattekonsekvenserna av verksamheten eller för
placeringsrisker och inte för eventuella störningar eller
överbelastning i datakommunikations- eller telenätsystem
eller motsvarande problem. Banken ansvarar inte för de
andra tjänsteleverantörernas verksamhet, tjänster eller
produkter. Banken ansvarar inte heller för eventuell skada
som orsakas av att någon tidsfrist gått ut efter att avtalet har
upphört eller för skada som orsakas av att någon tidsfrist
eventuellt går ut under uppsägningstiden, då spararen sagt
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upp avtalet om spararen inte gett anvisningar för
uppsägningstiden.
Spararen har inte rätt att få ersättning av banken om hen inte
underrättar banken om felet inom en rimlig tid efter att hen
upptäckt eller borde ha upptäckt felet.
Den skadelidande spararen ska vidta rimliga åtgärder för att
begränsa skadan. Om vidtagande av åtgärder försummas får
spararen själv lida motsvarande del av skadan.
Skadeersättning som ska betalas till spararen på grund av
lag- eller avtalsstridigt förfarande kan jämkas om den är
oskälig med beaktande av orsaken till förseelsen, spararens
eventuella medverkan till skadan, vederlaget för tjänsten,
bankens möjligheter att förutspå och förhindra skadan samt
andra omständigheter.
13.3 Ansvar med stöd av andra avtal och lag
Utöver det som i detta avtal har avtalats om ansvar, har
ersättningsansvaret i fråga om betalnings- och
värdepappersuppdrag, förväringstjänster och övriga tjänster i
anslutning till avtalshelheten avtalats i de tjänstespecifika
villkoren.
Dessa villkor begränsar inte spararens rättigheter enligt
lagstiftningen avseende värdeandelar och
värdepapperskonton eller annan lagstiftning, vilka inte kan
avtalas bort.
13.4 Oöverstigligt hinder
En avtalspart ansvarar inte för skada om avtalsparten kan
påvisa att den inte kunnat uppfylla sin skyldighet på grund av
en ovanlig och oförutsedd orsak som avtalsparten inte kunnat
påverka. En förutsättning för befrielse från ansvar är
dessutom att avtalsparten i mån av möjlighet har försökt
begränsa den skada som orsakas den andra parten.
Oöverstigligt hinder kan bl.a. vara en störning i
eldistributionen, datakommunikationen eller datasystemet,
myndighetsåtgärd, brand, naturkatastrof, jordbävning, krig
eller krigshot, uppror, strejk, lockout eller annan åtgärd till följd
av arbetskonflikt.
Banken ansvarar inte för skada som beror på strejk, blockad,
lockout, bojkott eller annan liknande omständighet även om
den inte direkt berör banken eller trots att banken själv är
involverad i den. Banken ansvarar inte heller för skada om
uppfyllandet av förpliktelserna med stöd av detta avtal står i
strid med bankens skyldigheter som bestäms någon
annanstans i lag.
Avtalsparten är förpliktad att underrätta den andra
avtalsparten om ett överstigligt hinder som drabbat hen.
Banken kan meddela om ett oöverstigligt hinder enligt
punkterna 9.1 eller 9.2 i villkoren.
14. Överlåtelse av avtal
Banken har rätt att utan spararens samtycke överlåta detta
avtal med samtliga rättigheter och skyldigheter helt eller delvis
till bolag som vid var tid ingår i samma koncern som Nordea
Bank Abp eller i samband med verksamhetsöverlåtelse till
annan sådan part som erbjuder avtal om aktiesparkonto.
15. Utomrättsliga rättsskyddsmedel
Om parterna inte kan avgöra en meningsskiljaktighet i
anslutning till avtalet om aktiesparkonto genom förhandlingar,
kan en konsument vända sig till Försäkrings- och
finansrådgivningen FINE (fine.fi) som ger kunder gratis

oberoende råd och handledning. Försäkrings- och
finansrådgivningen FINE, Banknämnden och
Investeringsnämnden ger rekommendationer till avgörande i
tvistemål. FINE behandlar inte ett tvistemål som är anhängigt
vid eller har avgjorts av konsumenttvistenämnden eller en
domstol. Investeringsnämnden ger rekommendationer till
avgörande om meningsskiljaktigheter mellan ickeprofessionella kunder och tjänsteleverantörer som lämnas till
nämnden för behandling. Rekommendationerna till
avgöranden gäller tillämpningen av lagen, myndighetsföreskrifter, god värdepappersmarknadssed, god
försäkringssed och avtalsvillkoren samt tjänsteleverantörens
agerande. De kan även handla om ersättningsbelopp.
Investeringsnämnden handlägger inte krav som riktar sig mot
andra än företag som erbjuder placeringstjänster, fondbolag
eller försäkringsgivare som erbjuder placeringsförsäkringar.
Det lättaste sättet att anhängiggöra ett ärende är att använda
en elektronisk blankett på fine.fi/sv.
En konsument har även rätt att föra ärendet till
konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi/sv) för avgörande.
Innan en konsument för sitt ärende till behandling i
konsumenttvistenämnden ska hen kontakta magistraternas
konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).
Konsumenttvistenämnden behandlar dock inte
värdepappersfrågor.
Spararen kan också underrätta Finansinspektionen
(finanssivalvonta.fi) om bankens förfarande.
16. Tillämplig lag och behörig domstol
Finsk lag tillämpas på avtalet om aktiesparkonto.
Tvister till följd av avtalet behandlas i Helsingfors tingsrätt
eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets spararen har
hemvist eller stadigvarande bostad. Om spararen inte bor i
Finland behandlas tvisterna vid Helsingfors tingsrätt.
17. Insättningsgaranti och ersättningsfonden
Medlen på aktiesparkontot omfattas av den insättningsgaranti
som gäller vid var tid, i den omfattning som fastställs i lag.
Penningmedlen och finansiella instrument omfattas i
lagstadgad utsträckning av det skydd från Ersättningsfonden
för investerare som gäller vid var tid. Ersättningsfonden för
investerare betalar högst 20 000 euro i ersättning till ickeprofessionella investerare om banken inte klarar av sina
förpliktelser på grund av bestående betalningssvårigheter.
Skyddet från Ersättningsfonden för investerare omfattar
varken insättningar eller förluster som beror på
kursförändringar i värdepapper. Spararen är inte berättigad till
en ersättning från Ersättningsfonden för investerare om
spararen får ersättning för medlen i fråga från
insättningsgarantifonden.
18. Beskattning
Spararen ansvarar för skatter och därmed jämförbara avgifter
för avtalet enligt den lagstiftning som gäller vid var tid. Om
banken blir tvungen att betala sådana skatter eller avgifter
förbinder sig spararen att ersätta banken för dessa.
Avkastningen som omfattas av avtalet om aktiesparkonto
betraktas som skattepliktig kapitalinkomst först då avkastning
tas ut från aktiesparkontot. Den del av sparmedlen som tas ut
och som omfattar pengar som spararen betalat in på kontot
betraktas inte som skattepliktig kapitalinkomst. Beskattningen
av ett aktiesparkonto kan ändras och den grundar sig på
skattelagstiftningen som gäller vid var tid.
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Banken verkställer förskottsinnehållningen på avkastningen
som tas ut i samband med uttag av sparmedel samt tar ut
källskatt i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning samt
ansvarar för annan beskattning som senare fastställs för
banken.
Utdelningen som erhållits utifrån aktierna ingår också i
avkastningen. Om man har fått utdelning från utlandet utifrån
medlen på kontot, ska beloppet för den källskatt som
källstaten tagit ut på utländsk utdelning inte inkluderas i
avkastningen. Om källstaten för utdelningen senare
återbetalar källskatten på utdelningen till spararen, ska denna
återbetalning behandlas som inkomster som tagits ut från
aktiesparkontot under återbetalningsåret. Spararen måste
meddela både banken och Skatteförvaltningen om beloppet
på den återbetalade källskatten.
Banken meddelar Skatteförvaltningen de uppgifter som är
nödvändiga för beskattningen i enlighet med vid var tid
gällande lagstiftning.
Då avtalet om aktiesparkonto upphör att gälla till följd av
spararens död ansvarar spararens rättsinnehavare för skatter
och därmed jämförbara avgifter enligt den lagstiftning som
gäller vid var tid.
19. Tjänsteleverantör och tillsynsmyndighet
Nordea Bank Abp
Hamnbanegatan 5
00020 NORDEA, Finland
FO-nummer: 2858394-9
Tel: +358 (0)200 5000 (lna/msa)
nordea.fi/sv
Nordea Bank Abp är införd i Patent- och registerstyrelsens
handelsregister. Nordea Bank Abp:s hemort är Helsingfors.
Kontaktuppgifter till Nordea Bank Abp med kundtjänster hittar
du på nordea.fi/sv.
Nordea Bank Abp:s verksamhet övervakas av och som
tillståndsmyndighet fungerar:
Europeiska centralbanken (ECB)
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main, Tyskland
Tel: +49 69 1344 0
ecb.europa.eu
Nordea Bank Abp övervakas:
Finansinspektionen
Snellmansgatan 6/PB 103
00101 Helsingfors, Finland
Tel: +358 (0)9 18351
E-post:finanssivalvonta@fiva.fi
finanssivalvonta.fi/se
Tillsyn över konsumentkunder utövas också av
konsumentombudsmannen:
Konkurrens- och konsumentverket
PB 5
00531 Helsingfors, Finland
Tel: +358 (0)29 505 3000 (växel)
kkv.fi/sv
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