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1  

Nordea Bank Abp (nedan ”banken”) tar emot lös egendom för 

förvaring på sina kontor i ett av banken ägt kuvert, på vilket 

kundens personuppgifter antecknas. Banken plomberar det kuvert, 

som kunden tillslutit, med ett sigill med löpande nummer. Kunden 

har inte rätt att överföra avtalet på annan person.  

  

2  

Banken uppbär en förvarsavgift av kunden enligt gällande 

prislista. Med prislista avses bankens prislista som finns till 

påseende på bankens kontor i Finland.  

  

3  

Förvaret kan användas av den som innehar förvaret, hans eller 

hennes lagliga ombud, rättsinnehavare eller en av honom 

befullmäktigad person mot kvittering, varefter han eller hon inte 

har rätt att framställa yrkanden till banken.  

  

Efter att ha öppnats, tillsluts kuvertet med ett nytt sigill. Banken 

uppbär en avgift enligt prislistan för byte av sigill.  

  

Till och med en enda av dödsboets delägare har rätt att få det 

sigillförsedda kuvertet öppnat. Delägaren har rätt att göra sig 

förtrogen med innehållet efter det att två (2) banktjänstemän har 

upptagit förmögenheten i ett protokoll i närvaro av delägaren. 

Protokollet görs upp i två (2) exemplar och det undertecknas av  

de tjänstemän som varit närvarande och av övriga närvarande.  

Det ena protokollet blir kvar i banken. För uppgörande av 

protokoll uppbär banken provision enligt prislistan.  

  

Om en dödsbodelägare kan påvisa för banken att det för honom  

är nödvändigt att erhålla handlingar ur facket för bevakning, 

inkassering av fordringar som förfallit till betalning eller för ett  

i övrigt viktigt eller brådskande ärende, har banken rätt att mot 

kvittering till honom överlämna de handlingar som är nödvändiga 

för skötseln av ärendena.  

  

4  

Förvaret är i kraft tillsvidare. Kunden kan säga upp avtalet när 

som helst. Den förvarsavgift som redan uppburits återbetalas inte 

till kunden.  

  

Banken har rätt att säga upp avtalet när som helst. Kunden är 

skyldig att tömma det sigillförsedda kuvertet inom tre (3) månader 

från uppsägningen. Avgiften för den återstående förvarstiden 

återbetalas då till kunden.   

  

5  

Föremål eller ämnen som kan åsamka banken eller någon annan 

skada eller förfång får inte förvaras i förvarskuvertet.  

  

Den som innehar förvaret ansvarar för all skada och allt förfång 

som han eller hon eller den person som har rätt att disponera 

förvaret förorsakat genom att bryta mot dessa villkor.  

  

Banken ansvarar inte för skada, som förorsakas av beskaffenheten 

av den egendom som finns i förvaret.  

 

6  

Om kunden har underlåtit att betala förvarsavgiften eller om 

avtalet har upphört att gälla på grund av uppsägning, och kunden 

inte har tömt förvarskuvertet, har banken, när ett (1) år förflutit 

sedan förvarsavgiften lämnats obetald eller när ett (1) år förflutit 

sedan avtalet upphört att gälla, att i närvaro av notarius publicus 

eller polismyndighet eller i annan ordning, som bankens direktion 

finner tillräckligt trygg, öppna förvarskuvertet och göra upp en 

förteckning över innehållet. Banken sänder på förhand kunden  

en avi om öppnandet.  

  

När kuvertet har öppnats och en förteckning uppgjorts över 

innehållet, förvarar banken innehållet i slutet förvar mot en 

förvarsavgift enligt gällande prislista. Banken har rätt att förstöra 

värdelös egendom omedelbart och övrig egendom tio (10) år efter 

det att kuvertet öppnats.  

  

Om banken har skäl att antaga att förvarskuvertet innehåller 

egendom som åsamkar banken eller någon annan skada eller 

förfång, har banken rätt att omedelbart låta öppna kuvertet i  

ovan nämnd ordning och förfara med egendomen på det sätt  

som banken finner bäst.  

  

Banken har rätt att uppbära en obetald förvarsavgift och övriga 

eventuella kostnader genom att omvandla en tillräcklig del av 

egendomen i förvarskuvertet i pengar på det sätt den finner 

lämpligt.  

  

7  

Kunden är skyldig att för banken uppge sina kontaktuppgifter,  

sitt lagliga ombud och ändringar i uppgifterna.  

  

8  

Banken har rätt att ändra villkoren för förvaret och prislistan. 

Banken underrättar skriftligen kunden om ändringar av sådana 

villkor och prislistan som ökar hans eller hennes skyldigheter eller 

minskar hans eller hennes rättigheter och som inte beror på en 

lagändring eller myndighets direktiv.  

  

Övriga ändringar anger banken i prislistan. I prislistan anges också 

en ändring av en sådan avgift eller provision, som ingick i pris- 

listan när avtalet ingicks eller om vars ibruktagande kunden senare 

underrättats på behörigt sätt.  

  

En ändring av villkoren eller prislistan som ökar kundens 

skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter träder i 

kraft i början av den kalendermånad som först börjar en (1) 

kalendermånad efter det att meddelandet sänts till kunden eller 

publicerats i prislistan. Om kunden inte godkänner ändringen, 

skall han eller hon säga upp avtalet innan ändringen träder i kraft. 

Då returnerar banken förvarsavgiften för återstoden av 

förvarstiden.  

  

9  

Ett skriftligt meddelande, som banken sänt, anses ha nått kunden 

senast på den sjunde (7) dagen efter avsändandet, om meddelandet 

sänts till den adress som senast uppgetts för banken.  

  

10  

Banken ansvarar inte för skada som förorsakas av oöverstigligt 

hinder (force majeure).  


