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1
Nordea Bank Abp (nedan ”banken”) mottar lös egendom av
kunderna för förvaring på kontoren i slutna förvar. Kunden
skall uppge värdet av den egendom som lämnats i förvar i
banken. Värdet utgör samtidigt maximibeloppet av bankens
skadeståndsansvar. Kunden har inte rätt att överföra avtalet
på någon annan.
2
Banken uppbär en förvarsavgift enligt prislistan av kunden
när förvaret avslutas, dock minst en gång om året i
efterskott. Avgiften debiteras för varje förvarsmånad eller
del därav. Med prislistan avses bankens prislista (nedan
”prislistan”), som finns till påseende på bankens kontor i
Finland.
3
Kunden har rätt att tillfälligt öppna och på nytt sluta ett
slutet förvar mot en särskild avgift enligt prislistan.
Förvaret kan öppnas eller avslutas av förvarets ägare, hans
eller hennes lagliga ombud, rättsinnehavare eller en av
honom bemyndigad person, varefter han eller hon inte har
rätt att framställa yrkanden på banken.
4
Förvaret är giltigt tillsvidare. Kunden kan säga upp avtalet
när som helst.
Banken har rätt att säga upp avtalet när som helst. Kunden
är skyldig att inom tre (3) månader efter uppsägningen
avhämta den egendom han eller hon haft i förvaret.
5
Föremål eller ämnen som kan orsaka banken eller någon
annan skada eller förfång får inte hållas i förvaret.
Ägaren av förvaret svarar för all den skada och allt det
förfång som han eller hon eller dispositionsrättsinnehavaren
förorsakat genom att bryta mot dessa villkor.
Banken svarar 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
om kunden inte avhämtat sin egendom, har banken rätt att
öppna förvaret i närvaro av notarius publicus,
polismyndighet eller i annan ordning, som bankens
direktion anser tillräckligt säker, samt sälja egendomen
eller, om den inte har något försäljningsvärde, förstöra den,
ett (1) år efter betalningsförsummelsen eller ett (1) år efter
det avtalet upphört att gälla.

1 (1)

Banken avdrar från försäljningspriset de obetalda
förvarsavgifterna och kostnaderna för öppnandet och
försäljningen av förvaret. Ett eventuellt överskott
deponeras på kundens konto i banken.
När ett slutet förvar öppnas uppgörs ett protokoll, där
innehållet i förvaret antecknas. Banken sänder på förhand
kunden ett meddelande om öppnandet.
Om banken har skäl att anta att förvaret innehåller egendom
som kan orsaka banken eller någon annan skada eller
förfång, har banken rätt att omedelbart låta öppna förvaret i
ovan nämnd ordning och förfara med egendomen som den
finner bäst.
7
Kunden är skyldig att för banken uppge sina
kontaktuppgifter, sina lagliga ombud och eventuella
ändringar i uppgifterna.
8
Banken har rätt att ändra villkoren för förvaret och
prislistan. Banken delger skriftligen kunden sådana
ändringar i villkoren och prislistan, som ökar kundens
skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter och
som inte beror på ändring av lag eller myndighets direktiv.
Övriga ändringar uppger banken i sin prislista. I prislistan
uppges även ändringar av sådana avgifter eller provisioner,
som ingick i prislistan vid den tidpunkt då avtalet ingicks
eller vars ibruktagande senare delgetts kunden på behörigt
sätt.
Ändringar i villkoren eller i prislistan, som ökar kundens
skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter,
träder i kraft i början av den kalendermånad som först
börjar en (1) månad efter det att ett meddelande sänts till
kunden eller publicerats i prislistan. Om kunden inte
godkänner ändringen skall han eller hon säga upp avtalet
innan ändringen träder i kraft.
9
Det skriftliga meddelande, som banken sänt, anses ha nått
kunden senast på den sjunde (7) dagen efter avsändandet,
om meddelandet har sänts till den adress som senast
uppgetts för banken.
10
Banken svarar inte för skada, som förorsakas av
oöverstigligt hinder (force majeure).
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