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Kontots karaktär 

Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. 

 

Kontovillkor och -avtal 

Bankens allmänna villkor för tidsbundet konto tillämpas. Dessutom tillämpas dessa specialvillkor, där egenskaperna hos det enskilda kontot 

avtalas i samband med kontoöppningen. 

 

Kontoinnehavaren måste ha ett giltigt allmänt avtal för tidsbundet konto (se allmänna villkor punkt 2). 

 

Depositionstid 

Depositionstiden avtalas när kontot öppnas eller förnyas. Banken har rätt att fastslå en minimideposition som fordras för kontoöppning.  

Banken uppger minimidepositionens storlek i prislistan. 

 

Ränta 

Kontots ränta avtalas i samband med öppning eller förnyelse av kontot. 

 

Räntan förblir densamma under hela depositionstiden utom om depositionen är skattefri och den lagstadgade maximiräntan sänks. I såfall 

sjunker också räntan på det tidsbundna valutakontot så mycket som behövs för att skattefriheten skall bevaras. Om depositionsräntans 

skattefrihet helt och hållet upphör eller grunderna för den ändras väsentligt blir ett konto som när det öppnats varit skattefritt skattebelagt  

och dess räntenivå förblir oförändrad hela depositionstiden. Ifall kontot öppnats som skattefritt konto omnämns detta i verifikatet som ges  

vid kontoöppningen samt i kontoutdraget. 

 

Förvaltningskonto 

När ett tidsbundet valutakonto öppnas avtalas samtidigt att ett dagligkonto av samma valutaslag i bank används som förvaltningskonto. 

 

Behandling av personuppgifter 

Som personuppgiftsansvarig behandlar banken personuppgifter då den levererar produkter och tjänster som parterna har avtalat om. 

Dessutom behandlar banken personuppgifter i andra sammanhang såsom då det är nödvändigt för att följa lagar och andra bestämmelser. 

Detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter i banken ges i Nordeas dataskyddsbeskrivning som finns tillgängligt på bankens 

nätsidor. Dessutom kan du 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 personuppgifter,  

rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet. 

 

Om kontoinnehavaren är ett företag ska kontoinnehavaren ge Nordeas dataskyddsbeskrivning till de personer vars personuppgifter den 

lämnar ut till banken. 

 

Förnyelse av konto 

Ett tidsbundet valutakonto förnyas inte automatiskt. Man måste avtala om förnyelse i enlighet med de allmänna villkoren för tidsbundet  

konto (se allmänna villkor punkt 10). 

 

Hävning av konto 

Med bankens godkännande kan ett tidsbundet valutakonto hävas före förfallodagen. 

 

Kontoinnehavaren måste betala den prislistenliga hävningsavgiften samt de återfinansieringskostnader som hävningen förorsakat banken.  

På begäran ger banken kontoinnehavaren en förhandsberäkning av hävningskostnaderna. Förhandskalkylen är inte bindande, de verkliga 

hävningskostnaderna bestäms alltid enligt situationen i hävningsögonblicket. 

 

I övrigt tillämpas bestämmelserna i de allmänna villkoren, punkt 11, när ett tidsbundet valutakonto hävs. 

 

Praxis när det gäller valutakurserna 

När banken köper kontovaluta av kontoinnehavaren (uttag från kontot) används köpkurs och när banken säljer kontovaluta åt kontoin- 

nehavaren (insättning på kontot) används säljkurs. Vid kontotransaktioner av samma valutaslag använder banken kontovalutans medelkurs. 

Banken fastslår värdet på gällande valutakurs. Banken och kontoinnehavaren kan också separat komma överens om kursen på en enstaka 

kontotransaktion. 

 

Banken har rätt att begränsa användningen av kontot om ingen kurs noteras för kontots valutaslag. Ifall kontovalutans notering helt upphör 

används den köpkurs som banken senast noterat vid återbetalningen av depositionen. 

 

Begränsning avseende kontanta medel 

Kontanta medel kan inte tas ut från eller sättas in på kontot i annan valuta än euro. Kontoinnehavaren ansvarar för kostnaderna och kursrisken  

i anslutning till valutahandel som behövs i samband med uttaget eller insättningen. På de nödvändiga valutaaffärerna tillämpas bankens 

valutakurspraxis. 
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1 Tillämpningsområde och använda begrepp 

När banken tar emot tidsbundna depositioner av kunder görs 

depositionerna enligt dessa allmänna villkor. De olika konto- 

formerna har dessutom specialvillkor. Villkoren för en enskild 

deposition avtalas i samband med öppnande eller förnyelse av  

konto på basis av allmänna och specialvillkor. 

 

Tidsbunden deposition avser deposition av medel på ett konto vars 

förfallodag avtalas på förhand när kontot öppnas. 

 

I dessa kontovillkor avses med bankdag veckodagarna från måndag till 

fredag, med undantag av helgdagar i Finland, självständighetsdagen, 

första maj, jul- och midsommarafton. 

 

2 Allmänna villkor för tidsbundet deponerande 

Banken och kontoinnehavaren träffar ett allmänt avtal angående 

tidsbundna depositioner. Detta avtal innehåller följande uppgifter  

om kontoinnehavaren: 

• fullständigt namn 

• personbeteckning, FO-nummer 

• födelsetid ifall personbeteckning saknas 

• land där kunden är bosatt och adress dit banken sänder 

meddelanden som berör de tidsbundna kontona 

• beskattningsland och adressen i beskattningslandet 

 

Om kontoinnehavaren är en juridisk person eller omyndig måste banken 

få en utredning om vem eller vilka som representerar kontoinnehavaren. 

 

Kontoinnehavarens representant eller ombud kan underteckna avtalet på 

kontoinnehavarens vägnar. Representanten eller ombudet måste uppge 

ovanstående uppgifter om kontoinnehavaren. Dessutom måste han 

uppge 

• sitt eget namn 

• sin personbeteckning 

• sin postadress och hemort. 

 

Det allmänna avtalets giltighet upphör ett år efter förfallodagen för 

kundens sista tidsbundna deposition i bank. Båda parterna har rätt att 

säga upp det allmänna avtalet att upphöra tre (3) månader efter den 

skriftliga uppsägningen. Uppsägningen av det allmänna avtalet påverkar 

inte villkoren för de gällande tidsbundna kontona utan de förblir 

oförändrade fram till nästa förfallodag. 

 

3 Kontovillkor 

När kontoinnehavaren träffar det allmänna avtalet får han konto- 

villkoren för tidsbundna konton. Kontovillkoren innehåller förutom  

de allmänna villkoren även specialvillkor för olika konton. På basis av 

det allmänna avtalet kan kontoinnehavaren öppna tidsbundna konton i 

enlighet med gällande kontovillkor. 

 

I det allmänna avtalet förbinder sig banken och kontoinnehavaren att 

iaktta dessa villkor samt de särskilda villkoren för tidsbundna konton. 

Om kontoinnehavarens representant eller ombud undertecknar det 

allmänna avtalet, ansvarar hen för att kontoinnehavaren får uppgiften 

om kontovillkoren och avtalet. 

 

4 Öppnande av tidsbundet konto 

För att kunna öppna ett tidsbundet konto måste kontoinnehavare  

ha ett giltigt allmänt avtal. 

 

5 Verifikat eller kontoutdrag över öppnande och förnyelse  

   av konto 

När kontoinnehavaren eller hans representant eller ombud öppnar eller 

förnyar ett tidsbundet konto i ett av banks kontor i Finland, får han 

verifikat på detta. 

 

När kontoinnehavaren per telefon ger i uppdrag att öppna eller förnya 

ett tidsbundet konto får han ett kontoutdrag över öppnandet per post. 

 

Både verifikatet och kontoutdraget innehåller följande uppgifter om 

depositionen: 

• kontots namn och nummer 

• kontoinnehavare och eller -innehavare 

• depositionstid 

• deponerat belopp i kontots valutaslag 

• ränteprocenten som betalas på depositionen eller, om räntan är 

bunden till referensräntan, referensräntan och marginalen som dras 

av 

• den eventuella referensräntan i depositionsögonblicket 

• numret på det förvaltningskonto som kopplats till det tidsbundna 

kontot 

• beräkningssättet för depositionsräntan, ifall den avviker från det sätt 

som nämns i dessa villkor 

 

6 Godkännande av kontoöppning eller förnyelse 

Kontoinnehavaren godkänner de ovannämnda kontovillkoren för enskilt 

tidsbundet konto genom att underteckna verifikatet på kontoöppningen 

eller förnyelsen av kontot. 

 

Om kontovillkoren för öppning eller omsättning av enskilt tidsbundet 

konto meddelas kontoinnehavaren per post, måste han/hon inom loppet 

av fjorton (14) dagar efter att kontoutdraget har sänts meddela banken om 

ifall han anser att kontovillkoren avviker från det uppdrag han har givit. 

 

7 Beräkningsgrund för räntan på tidsbundet konto 

För tidsbundet konto beräknas räntan från depositionsdagen till 

förfallodagen, förfallodagen räknas inte. Räntan räknas på fulla 

valutaenheter. 

 

Banken beräknar en årlig ränta på det tidsbundna kontot enligt följande 

formel: 

 

Ränte% x verkliga räntedagar x kapitalet 

-------------------------------------------------------- = Upplupen ränta 

365 x 100 på depositionen 

 

Ifall de verkliga räntedagarna inte används som dividend eller 365 inte 

används som divisor när räntan räknas på ett enskilt konto, omnämns 

detta i bekräftelsen och i kontoutdraget. 

 

Omnämnandet är i formen ”dividend använda dagar i månaden/divisor 

använda dagar i året”, t.ex. 30/360. betyder att vid ränteberäkningen 

innehåller en månad 30 dagar och som divisor används alltid 360 dagar. 

 

8 Ränteperiod och betalning av räntan 

Ränteperioden för en deposition på högst ett år tar slut på depositionens 

förfallodag. 

 

Ränteperioden för en deposition på över ett år är ett år. Om 

ränteperiodens sista dag infaller på annan dag än bankdag slutar 

ränteperioden följande bankdag. 

 

Banken betalar in ränta på det avtalade förvaltningskontot ränte- 

periodens sista dag. Räntan kan lyftas på förvaltningskontot senast 

följande bankdag. 

 

Om inget förvaltningskonto finns kan räntan lyftas på bankens kontor  

i Finland på ränteutbetalningsdagen. Därefter fogar banken räntan till 

depositionens kapital. 

 

9 Tidsbunden deposition förfaller 

På förfallodagen överför banken depositionen med ränta till avtalat 

skötselkonto. 

 

Ifall det tidsbundna kontot inte har något giltigt skötselkonto förvarar 

banken de förfallna medlen för kundens räkning och de kan lyftas på 

bankens kontor i Finland. Det växer ingen ränta på depositionen efter 

förfallodagen. 

 

Kontoinnehavaren, hans ombud eller rättsinnehavare kan lyfta den 

förfallna depositionen på bankens kontor i Finland. Den som lyfter 

depositionen måste kunna bestyrka sin identitet samt sin uttagsrätt. 

 



 Allmanna villkor for tidsbundna konto 3 (4) 
 10.18 
 
 

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9 
TPMV781D 10.18 

10 Förnyelse av tidsbundet konto 

Ifall kontot enligt sina specialvillkor inte omsätts automatiskt kan 

kontoinnehavaren och banken komma överens om omsättning tidigast  

2 och senast 1 dag före förfallodagen. Kontonumret förblir detsamma 

även om de övriga i punkt 5 nämnda kontovillkoren för enskilt konto 

skulle förändras. 

 

10.1. Hur bindande ett avtal om förnyelse är 

När banken och kontoinnehavaren har avtalat att kontot förnyas på 

förfallodagen är avtalet bindande för båda parter. Om kontoinne- 

havaren vill annullera sitt förnyelseuppdrag tillämpas villkoren för 

hävning av kontot. 

 

Ett tidsbundet konto kan inte förnyas med samma kontonummer  

på förfallodagen. 

 

11 Hävning av ett tidsbundet konto 

Villkoren för hävning av tidsbundet konto har specificerats i 

specialvillkoren för varje konto. 

 

Om specialvillkoren tillåter hävning av depositionen före den avtalade 

förfallodagen måste kontoinnehavaren meddela banken om hävningen 

minst två bankdagar innan depositionen lyfts. 

 

12 Kontoavtalsparternas rättigheter och skyldigheter 

12.1. Kontoinnehavarens rättigheter 

Kontoinnehavaren har rätt att 

• lyfta en förfallen deposition om inga villkor eller begränsningar 

för kontots användning hindrar detta. 

• lyfta den tidsbundna depositionens förfallna ränta om inget 

villkor eller begränsning på kontot hindrar detta och om inte 

räntan fogats till kapitalet. 

• häva depositionen om kontots specialvillkor tillåter detta 

• överföra kontot till en namngiven av banken godkänd part 

• pantsätta kontomedlen 

• ställa begränsningar och villkor som godkänts av banken för 

kontots användning och uttagsrätten. 

 

För att trygga överföringsmottagarens och panthavarens rättigheter  

skall överföring och pantsättning av konto anmälas till banken. 

 

12.2. Kontoinnehavarens förpliktelser 

Kontoinnehavaren är skyldig att 

• iaktta dessa villkor, specialvillkoren för kontot samt särskilda 

villkor för enstaka deposition som avtalats vid öppnandet av 

kontot. 

• meddela banken sitt fullständiga namn, sin födelsetid, 

personbeteckning eller sitt FO-nummer, sin adress, hemort samt 

övriga uppgifter som banken på grund av lagstiftning eller 

myndigheternas bestämmelser behöver om kontoinnehavaren. 

• ge banken de uppgifter som behövs för skattebehandling av 

depositionsräntorna. 

• meddela ändringar i ovannämnda uppgifter. 

• betala de i öppningsögonblicket gällande prislistenliga avgifterna 

och arvodena för öppnande, upprätthållande och hävande av 

konto. 

 

Banken svarar inte för skada som uppstår på grund av att kontoinne- 

havaren har underlåtit att meddela ovanstående ändringar. 

 

12.3. Bankens rättigheter 

Banken har rätt att 

• ändra kontovillkoren och sin prislista på de villkor som nämns i 

punkterna 15 – 16 

• avskaffa specialvillkoren för viss kontoform varvid tidsbundna 

konton inte mera öppnas eller förnyas på ifrågavarande 

specialvillkor 

• vägra godkänna överföring av konto om mottagaren inte ger den 

utredning om sig själv som lagen och myndigheterna förutsätter för 

att öppna konto 

• vägra att godkänna begränsningar och villkor för kontoanvändning 

och uttagsrätt om bevakningen av att villkoret eller begränsningen 

följs medför mera omfattande skyldigheter för banken än vanligt 

• vägra överlåta kontomedel ifall banken har skäl att miss tänka att 

den som vill lyfta medlen inte har rätt att få dem i sin besittning. 

 

12.4. Bankens skyldigheter 

Banken är skyldig att 

• iaktta dessa villkor, specialvillkoren för kontot och villkor för 

enskilda depositioner som avtalas i samband med kontoöppningen 

• meddela om de ändringar som banken gör i kontovillkoren och 

prislistan i enlighet med punkterna 15-16 

• försäkra sig om den personens identitet och uttagsrätt som lyfter 

medel från kontot 

• övervaka att de villkor som banken godkänt för kontot, 

användningen av kontot och uttagsrätten efterföljs 

 

13 Flera kontoinnehavare 

Om konto öppnas gemensamt för två eller flera personer har var och en 

av dem rätt att självständigt lyfta förfallna medel. Kontot öppnas med 

villkoret Eller (Kontoinnehavare: NN eller PP). 

 

På innehavarnas begäran kan kontot öppnas också med villkor att alla 

innehavares samtycke behövs för att lyfta medlen. Kontot öppnas då  

med villkoret Och (Kontoinnehavare: NN och PP). 

 

För att häva, överföra eller pantsätta samt ställa begränsningar eller 

villkor för kontot förutsätts alltid alla kontoinnehavares samtycke. 

 

Om kontot har flera innehavare sänder banken verifikaten och konto- 

utdragen till den vars namn är upptaget först på kontoöppningsadressen 

eller -bekräftelsen. 

 

14 Kontomeddelanden 

Om annat inte överenskoms sänder banken meddelanden gällande 

tidsbundna konton till den adress kontoinnehavaren har uppgivit i  

det allmänna avtalet. 

 

Kontoutdrag, förfallodagsmeddelande eller annat meddelande gällande 

kontot anses ha kommit mottagaren till handa senast den sjunde dagen 

efter avsändandet. 

 

15 Ändring av kontovillkor 

15.1 Ändring som förändrar kontoinnehavarens rättigheter  

Banken underrättar skriftligen kontoinnehavaren om ändring av konto- 

villkoren vilken ökar kontoinnehavarens skyldigheter eller minskar hans 

rättigheter och vilken inte beror på lagändring eller myndighets beslut.  

En dylik ändring träder i kraft vid den tidpunkt banken meddelar, dock 

tidigast två månader efter att meddelandet har sänts till kontoinnehavaren. 

De nya villkoren tillämpas på de tidsbundna konton som öppnas eller 

förnyas därefter. 

 

15.2. Övriga ändringar 

Banken meddelar de ändrade kontovillkoren endast genom att publicera 

dem på bankens förrättningsställen i Finland om  

- ändringen inte ökar kontoägarens skyldigheter eller minskar hans 

rättigheter 

- banken till detta avtal fogar ett nytt kontovillkor eller en ändring av 

kontovillkoren som förorsakas av lagändring eller myndighets beslut. 

 

Ändringen träder i kraft tidigast i början av den kalendermånad som först 

börjar en månad efter att ändringen publicerats på bankens förrättnings- 

ställen i Finland eller vid annan tidpunkt som banken separat meddelat. 
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16 Ändring av prislistan 

16.1. Debitering av ny avgift eller provision 

Banken underrättar skriftligen kontoinnehavaren om ändring enligt 

vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller provision som inte 

fanns i prislistan då kontoavtalet undertecknades och som inte 

förorsakats av en lagändring eller myndighets beslut. Ändringen träder  

i kraft vid den tidpunkt banken meddelat men tidigast två månader efter 

det meddelandet sänts. Då kontoinnehavaren motsätter sig att den nya 

avgiften eller provisionen fogas till avtalet uppbärs de avgifter och 

provisioner som var i kraft då kontoavtalet undertecknades tills 

depositionen förfaller. 

 

16.2. Höjning av avgift eller provision och övriga ändringar  

Banken meddelar om ändringen endast genom att publicera den i 

prislistan om 

• banken till detta avtal fogar en avgift eller provision på grund av 

lagändring eller myndighets beslut 

• banken höjer en avgift eller provision som fanns upptagen i 

prislistan då detta avtal undertecknades eller om banken 

• skriftligen har meddelat kontoinnehavaren om att man tar i bruk 

avgiften eller provisionen. 

 

Ändringen träder i kraft från början av den kalendermånad som börjar 

en månad efter att ändringen har publicerats i prislistan om inte 

lagändring eller myndighetsbeslut annat föreskriver. 

 

17 Verifiering av kontotransaktioner 

Banken antecknar det deponerade beloppet, ändringarna av beloppet 

och övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som skall anses som 

tillförlitlig uppgift om kontoinnehavarens kontoställning såvida 

kontoinnehavaren inte påvisar annat. 

 

18 Spärrning av konto 

Banken har rätt att spärra ett konto om kontoinnehavaren försätts i 

konkurs, likvidation eller ansöker om företagssaneringsförfarande eller 

om kontoinnehavaren befinner sig i annan kvittningssituation som 

uppfyller förutsättningarna enligt lagen för kreditinstitutsverksamhet 

eller om banken har befogad orsak att misstänka missbruk av kontot. 

 

19 Störningar i noteringen av valutakurser 

Ifall referensräntan inte noteras kan inga nya depositioner göras som 

binds till den ifrågavarande referensräntan. För depositioner som är i 

kraft iakttas specialvillkoren för varje konto. 

 

20 Utomrättsliga rättsskyddsmedel 

Om parterna inte kan avgöra en meningsskiljaktighet i anslutning  

till avtalet genom förhandlingar, kan en konsument vända sig till 

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (fine.fi) som ger oberoende 

råd och handledning gratis till kunderna. Försäkrings- och finansråd- 

givningen FINE och Banknämnden ger rekommendationer till 

avgörande i tvistemål. FINE behandlar inte tvistemål som är anhängigt 

vid eller avgjort i konsumenttvistenämnden eller domstolen. Det lättaste 

sättet att anhängiggöra ärendet är att använda en elektronisk blankett på 

fine.fi/sv. 

 

En konsument har rätt att även föra ärendet till konsumenttviste- 

nämnden (kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan en konsument för  

sitt ärende till behandling i Konsumenttvistenämnden ska han eller hon 

kontakta magistraternas konsumentrådgivning 

(konsumentrådgivning.fi). 

 

21 Laga forum och lag som tillämpas 

Tvister som orsakas av kontoavtalet behandlas vid Helsingfors tingsrätt 

eller vid tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets kontoinne- 

havaren har sin hemvist eller stadigvarande hemvist. Om kontoinne- 

havaren inte är bosatt i Finland behandlas tvisterna vid Helsingfors 

tingsrätt. 

 

På kontoavtalet tillämpas Finlands lag. 

 

22 Force majeure 

Avtalsparten svarar inte för skada som förorsakats av ett oöverstigligt 

hinder eller av oskäligt försvårande av avtalspartens verksamhet på grund 

av motsvarande orsak. Banken kan meddela om oöverstigligt hinder i den 

riksomfattande dagspressen. 

 

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 kontor av 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 inom ramen för sina befogenheter av:  

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 

mailto:finanssivalvonta@fiva.fi

