Allmänna villkor för Sparkonto
1. Allmänt
Mellan undertecknad(e) innehavare av Konto (Kund) och Nordnet Bank
AB finsk filial (Bolaget) träffas härmed avtal om Konto hos Bolaget
enligt dessa villkor och Bolagets Allmänna villkor för betaltjänster.
Avtalet ska anses ingånget när Kunden (med i förekommande fall
erforderliga behörighetshandlingar) undertecknat och returnerat
avtalet till Bolaget och Bolaget efter sedvanlig prövning godkänt
Kunden. Kunden kan istället för att underteckna avtalet godkänna
dessa villkor via Bolagets hemsida i inloggat läge. Därefter öppnas
konto för Kundens räkning.

Kontoöverföringar som görs via annat penninginstitut skall ske i
enlighet med Bolagets anvisningar samt med uppgivande av referens
till Bolagets konton i övriga banker. Kundens överföring som sker från
annat penninginstitut till Kontot registreras endast på basen av den
referens som har uppgivits. Bolaget ansvarar inte för överföring som
registreras på fel konto eller för fördröjd betalningsregistrering på
Kontot som sker till följd av att felaktig eller bristfällig referens- eller
kontouppgift har uppgivits till Bolaget. En insättning registreras på
Kundens konto baserat på lämnade referensuppgifter senast en
bankdag efter att medlen mottagits på Bolagets konto.

Finns särskilda villkor för tilläggstjänst kopplad till kontot, såsom t.ex.
autogiro, gäller de särskilda villkoren utöver dessa allmänna villkor.
I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är
oförenliga med de särskilda villkoren, ska de särskilda villkoren ha
företräde.

Kunden kan ta ut och överföra de på Kontot innestående medlen till
Kundens motkonto i annan bank eller till Kundens andra konton hos
Bolaget, om inte annat har överenskommits separat. Överföringar
utförs endast med kontonumret som referens. Bolaget ansvarar inte för
överföring som görs till fel konto eller fördröjs på grund av att Kunden
eller Kontoanvändaren uppgivit felaktiga eller bristfälliga uppgifter.
Kunden skall till Bolaget lämna alla de uppgifter som är nödvändiga
för att Bolaget skall kunna utföra uppdraget. Bolaget har, om
nödvändigt, rätt att lämna uppgifter till mottagarens bank. Kunden
svarar för att det finns tillräckligt med medel på Kontot för
debitering av uttag samt eventuella avgifter och arvoden. Bolaget
är inte skyldigt att utföra överföring eller del av överföring om inte
Kundens uppdrag uppfyller villkoren i detta Avtal. Kunden svarar för
de skador, fel eller brister som beror av att Bolaget inte kan utföra
uppdraget på grund av att det saknas tillräckligt med medel på
Kontot.

Kunden samtycker till att Bolaget tillhandahåller information via e-post
till av Kunden angiven e-postadress alternativt via elektroniskt
meddelande till Kunden via Bolagets hemsida i inloggat läge.
Kunden uppmärksammas på att betalningstransaktioner inte kan
genomföras till eller från konton i utlandet. Kunden rekommenderas
därför att ha ett konto även i annan bank i Finland.
2. Kundkrav
Kunden ska ha en godkänd legitimation i enlighet med vad Bolaget vid
var tid kräver och på begäran av Bolaget tillställa Bolaget en
vidimerad kopia av sådan legitimation. Kunden behöver även ha ett
konto i en annan bank i Finland.
3. Förfogande över kontot
Om Kunden är omyndig förfogar dennes ställföreträdare (t ex.
förmyndare) var för sig över kontot. Ställföreträdare ska för Bolaget
styrka sin behörighet med de erforderliga handlingar som Bolaget
begär. Ändringar i behörigheten ska omgående anmälas till Bolaget.
Bolaget förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar och
övriga behörighetshandlingar kan godkännas av Bolaget.
Då två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Bolaget
äger - om ej annat skriftligen överenskommits - envar av dem i alla
avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Bolaget. De
är solidariskt ansvariga gentemot Bolaget. De benämnes i detta avtal
gemensamt Kunden. Med solidariskt ansvar avses att Bolaget kan
kräva var och en av dessa personer på betalning av hela det belopp
varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot Bolaget enligt
bestämmelserna i detta avtal.
Förfogande över kontot får ske i enlighet med de anvisningar som
Bolaget vid var tid meddelar. Efter särskilda överenskommelser kan
förfogande ske genom användning av de tjänster som kan anslutas till
kontot och som Bolaget vid var tid tillhandahåller. Bolaget får utan
föregående avisering, enligt de rutiner som Bolaget vid var tid
tillämpar, belasta kontot med:
– De belopp som Kunden beordrat eller godkänt.
– Avgifter enligt punkten 16 nedan.
– Arvode samt ersättning för kostnader och utlägg avseende
uppdrag som Bolaget har utfört åt Kunden.
– Avgifter, kostnader eller skulder som hänförs till viss tjänst ansluten
till kontot, eller som Kunden vid var tid har gentemot Bolaget som
en följd av separat tecknade avtal med Bolaget.
– Belopp motsvarande andra förfallna fordringar som Bolaget har på
Kund (kvittning).
Kvittning får inte ske mot lön, pension eller därmed jämförbara medel
som är nödvändiga för Kunds uppehälle.

Det går endast att göra insättningar till, respektive uttag från Kontot
via överföring till/från annan bank. Kontanter mottages ej.
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4. Försäkran om skatterättslig hemvist och adressuppgifter
Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk
person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på
grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller liknande omständighet.
För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen
är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.
Kunden försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för
beskattning, tillämpning av lagregler om penningtvätt/finansiering av
terrorism, uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan
dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende,
t.ex. flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer,
adressuppgifter, e-postadress och eventuell roll som person i politiskt
utsatt ställning enligt ansökningsblankett. Bolaget uppdaterar löpande
Kundens adressuppgifter mot det finska folkbokföringsregistret.
5. Reklamation
Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av
kontoutdrag, transaktionssammandrag eller annan liknande information
som avsänts från Bolaget eller som Bolaget tillhandahållit via
elektroniskt medium, eller eventuella övriga fel eller brister vid
uppdragets utförande enligt detta avtal, och Kunden ska utan
dröjsmål från det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet
eller bristen underrätta Bolaget om detta (reklamation). Om
reklamation inte lämnas inom skälig tid förlorar Kunden rätten att
begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.
6. Meddelanden
Bolaget äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post
till av Kunden angiven e-postadress samt via brev till den av Kunden
uppgivna adressen, alternativt folkbokför-ingsadressen. Bolaget äger
även rätt att tillhandahålla information till Kunden via elektroniskt
meddelande till Kunden via Bolagets hemsida i inloggat läge.
Meddelande som avsänts av Bolaget med rekommenderat brev eller
vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter
avsändandet, om brevet sänts till den adress som finns
registrerad i det finska folkbokföringsregistret eller till adress som
Kunden meddelat Bolaget i enlighet med punkt 4. Meddelande genom
telefax, telex, S.W.I.F.T., internet eller annan elektronisk kommunikation
ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts
till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant
meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet
anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande
bankdag.
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Kunden ger Bolaget fullmakt att genomföra de uppdrag som lämnas
till Bolaget. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas i
samband med uppdraget är korrekta. Kunden förbinder sig att inte
lämna överföringsuppdrag till Bolaget om det saknas disponibla medel
på kontot, när uppdraget ska utföras. Bolaget utför inte begärt
överföringsuppdrag om det saknas disponibla medel på kontot.
Bolaget har inte skyldighet att underrätta Kunden om att sådant
uppdrag inte har utförts.

Bolaget debiterar och utför uttag den dag Kunden angivit i sitt
uppdrag. Om denna dag inte är en bankdag debiteras och utförs
uppdraget påföljande bankdag. De från Kontot uttagna medlen
överförs till mottagande bank senast bankdagen efter
debiteringsdagen. Kunden kan inte annullera eller förändra ett till
Bolaget lämnat uppdrag efter det att Bolaget har börjat handlägga
uppdraget, alternativt debiterat Kontot.
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Meddelande från Kunden till Bolaget ska ställas till den adress som
Bolaget vid var tid anger, på hemsida eller i annan information till
Kunden, såvida Bolaget inte begärt svar till annan adress.
7. Användarnamn och lösenord
När Bolaget har godkänt Kunden sänds användarnamn och lösenord i
separata försändelser till Kunden. Användarnamn och lösenord sänds
dock inte om Kunden redan har användarnamn och lösenord.
Kunden är införstådd med att samtliga uppdrag och instruktioner som
lämnats till Bolaget med utnyttjande av Kundens lösenord är - oavsett
vem som lämnat uppdraget eller instruktionen - bindande för Kunden.
Kunden förbinder sig att hålla användarnamn och lösenord hemliga
och att inte anteckna dessa på ett sådant sätt att dess samband
med Bolagets tjänster framgår. Om Kunden är juridisk person svarar
Kunden för att endast behöriga personer hos Kunden har kännedom
om och använder användarnamn och lösenord. Kunden förbinder sig
att omedelbart anmäla till Bolaget om misstanke finns att någon
obehörig fått kännedom om det personliga lösenordet. Bolaget äger
rätt att när som helst ändra Kundens användarnamn och lösenord.
Sker sådan ändring skall Bolaget snarast möjligt meddela Kunden.
Bolaget är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som
Kunden eller annan åsamkas till följd av sådan ändring.
Bolaget äger rätt att utan föregående meddelande till Kunden spärra
Kundens åtkomst via användarnamn och lösenord till Bolagets tjänster
vid upprepat användande av felaktigt lösenord eller vid misstanke om
obehörigt utnyttjande av lösenord.
Om Bolaget spärrat lösenordet enligt vad som sagts ovan kommer
Kunden att snarast möjligt informeras därom.
Bolaget är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som
Kunden eller annan åsamkas till följd av sådan spärrning av lösenordet
som angivits ovan i denna punkt. Kunden är betalningsskyldig för
uppdrag som lämnats av den som obehörigen nyttjat Kundens
lösenord. Kunden ansvarar för skada fram till dess att Bolaget från
Kunden har mottagit meddelande om förmodat felaktigt utnyttjande
av användarnamn lösenord samt att Bolaget har haft skälig tid att
spärra användningen av sagda användarnamn och lösenord. Kunden
är också ansvarig för förlust eller skada som åsamkas Bolaget, tredje
man eller Kunden själv på grund av att nan eller om lösenordet på
grund av Kundens grova oaktsamhet på annat sätt kommit till
obehörigs kännedom; eller –Kunden inte omedelbart efter misstanke
därom anmält detta till Bolaget.
Om två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal svarar
sådana personer solidariskt för ovan nämnda skador eller förluster.
8. Utlämnande av uppgift till annan, behandling av personuppgifter
Bolagets ledning och personal är bundna av de vid var tid gällande
bestämmelserna om banksekretess och hemlighållande av uppgifter
samt om hantering av personuppgifter.

Kunden godkänner att Kundens personuppgifter kan lämnas till
Bolagets moderbolag Nordnet AB (publ) samt till företag som hör till
samma koncern, konsolideringsgrupp eller till i lagen om tillsyn över
finans- och försäkringskonglomerat avsett finans- eller
försäkringskonglomerat, för kundbetjäning och annan skötsel av
kundförhållanden, för marknadsföring samt för riskhantering inom
koncernsamfundet, konsolideringsgruppen eller finans- och
försäkringskonglomeratet, om mottagaren av informationen omfattas
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9. Information som lämnas via internettjänsten
Kontoinformation och annan information tillhandahålls via Bolagets
hemsida i inloggat läge. Bolaget förbehåller sig rätten att utan
föregående meddelande helt eller delvis upphöra med att
tillhandahålla eller förändra arten och sammansättningen av viss
information. Informationen får endast användas för enskilt bruk och
får inte mångfaldigas, vidaredistribueras eller sammanställas i
bearbetat eller obearbetat skick utan Bolagets medgivande.
10. Rätt att avstänga kunden
Bolaget äger rätt att utan föregående meddelande till Kunden med
omedelbar verkan stänga av Kunden från möjlighet att använda de
elektroniska tjänster som Bolaget tillhandahåller om
(a) Bolaget skulle misstänka att Kundens utnyttjande av tjänsten skulle
stå i strid med bestämmelserna i vid var tid gällande lagstiftning
eller eljest skulle stå i strid med tillämpliga marknadsregler eller god
sed på marknaden eller om Bolaget av annan anledning skulle finna
att det föreligger särskilda skäl därtill;
(b) Bolaget finner att så bör ske för att skydda Kundens, andra
kunders, Bolagets eller andras intressen;
(c) Kunden, enligt vad Bolaget har anledning att anta, åsidosätter
eller kommer att åsidosätta bestämmelserna i detta avtal eller 		
andra instruktioner som Bolaget lämnat avseende elektroniska
tjänster enligt detta avtal.
Stängning enligt vad som anges under b) i föregående stycke kan ske
generellt för samtliga kunder eller för endast viss(a) kund(er).
Om Bolaget avstängt Kunden enligt vad som ovan sagts skall Kunden
snarast möjligt informeras därom. Bolaget är inte skyldigt att ange
skäl till avstängning som sker enligt a).
Vad som angivits ovan i denna punkt om rätt till stängning gäller även
Bolagets rätt att avstå från att verkställa av Kunden lämnat uppdrag.
Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget inte ansvarigt för skada
som Kunden eller annan åsamkas till följd av sådan stängning eller
sådant avstående att verkställa av Kunden lämnat uppdrag. Bolaget
ansvarar dock inte för indirekt skada, om inte den indirekta skadan
orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.
11. Kontoinformation och redovisning
Redovisning för Kontot lämnas via Bolagets hemsida i inloggat läge.
Detsamma gäller redovisning av årssammandrag samt kontrolluppgifter
inför deklarationen. Mot särskild avgift som Bolaget vid var tid
tillämpar kan Kund på begäran få kontoutdrag utskickat per post.
Avgift för utskick av kontoutdrag framgår av Bolagets vid var tid
gällande prislista på www.nordnet.fi
12. Felaktig insättning på konto m.m.
Om Bolaget av misstag skulle sätta in medel på Kundens Konto, äger
Bolaget rätt att korrigera förteckningen eller insättningen i fråga.
Korrigering skall ske snarast möjligt efter det att felet har upptäckts
dock alltid inom skälig tid från det att felet inträffat. Om Kunden
förfogat över av misstag insatta medel, ska Kunden snarast möjligt
återbetala de medel som erhållits vid insättningen till Bolaget. Om
Kunden underlåter detta äger Bolaget rätt att vid Kundens
förfogande över medel, belasta Kundens konto med beloppet i fråga.
Belastning får dock inte ske utan Kundens samtycke såvida detta
innebär att Kontot övertrasseras. Om Bolaget vidtagit korrigering
enligt ovan, ska Bolaget utan dröjsmål underrätta Kunden därom.
Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot Bolaget med
anledning av sådana misstag.
13. Ränta
Ränta på tillgodohavande på kontot utgår efter den räntesats
och enligt de grunder som Bolaget vid varje tidpunkt tillämpar.
Beräkningsgrunder för räntan återfinnes i punkt 14 nedan. Uppgift om
Bolagets gällande räntesatser finns att ta del av på Bolagets hemsida
www.nordnet.fi. Bolaget har rätt att ändra räntesatserna. Om
ändringen är till nackdel för Kunden ska följande gälla:
– Om räntesatsen ändras till nackdel för Kund och detta beror på 		
omständighet som Bolaget inte råder över, t.ex. ändring i det
allmänna ränteläget, ska Bolaget underrätta Kund så snart det
kan ske.
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Bolaget har endast i lagstadgad utsträckning rätt att överlåta
uppgifter om Kunden, om inte Kunden ger sitt samtycke till annat.
Därtill är Bolaget skyldigt att uppge konfidentiella uppgifter till
åklagar- och förundersökningsmyndigheter för att utreda brott samt
till andra myndigheter som med stöd av lagen har rätt att få del av
uppgifterna. Det åligger Kunden att på begäran av Bolaget
tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som
Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.
Bolaget kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av
Kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma
att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för
fullgörande av Kontoavtalet och uppdrag relaterade till avtalet och
för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter samt behandla
Kundens personuppgifter för information till Kunden om
regel-/villkorsändringar, produkter och tjänster m m med anknytning till
detta avtal. Behandling av Kundens personuppgifter kan även komma
att ske hos Bolaget för att de åtgärder som Kunden begärt innan
avtal träffats eller efter det att avtalet har upphört, ska kunna vidtas.

av tystnadsplikt enligt kreditinstitutslagen eller motsvarande
tystnadsplikt. Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som
registrerats om Kunden samt att få rättelse av eventuellt felaktig
uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Bolaget.
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– Om räntesatsen ändras till nackdel för Kund och detta beror på 		
annan omständighet ska Bolaget underrätta Kund minst 14 dagar
innan ändringen träder i kraft.
14. Allmänna regler för ränteberäkning
Ränta på innestående medel på kontot räknas för 30 standarddagar
per kalendermånad med en bas om 360 dagar om året. På
insättningar räknas ränta från och med den dag Bolaget har erhållit
insatt belopp. Vid uttag beräknas räntan till och med kalenderdagen
före uttagsdagen. Om uttag och insättning bokförs samma dag på
kontot räknas räntan på nettot av transaktionerna. Räntan
kapitaliseras vid utgången av varje kalendermånad. Bolaget har rätt
att ändra beräkningsgrund för räntan.
15. Källskatt
Ränta på Kontot är enligt lagen om källskatt på ränteinkomst
(1990/1341) beskattningsbar för privatpersoner och inhemska dödsbon
som enligt inkomstskattelagen är allmänt skattskyldiga i Finland.
16. Priser och avgifter
Priser för kontot och aktuella tjänster utgår enligt de grunder som
Bolaget vid var tid allmänt tillämpar. Uppgifter om Bolagets vid var tid
gällande priser (prislista) finns att ta del av på Bolagets hemsida
www.nordnet.fi. Bolaget äger rätt att ändra sin prislista. Om
ändringen är till Kunds nackdel ska Kund meddelas om ändringen
senast 2 månader innan ändringen träder ikraft. Bolaget har rätt till
täckning av kostnader för bevakning och indrivning av fordran enligt
bestämmelserna i punkt 21 angående övertrassering, dröjsmål m.m.
Bolaget har även rätt till ersättning för kostnader som kan hänföras
till kontot eller tjänsten, t.ex. för överföringsrutiner, betalningstjänster
m.m. Priser och ersättning för kostnader belastas kontot vid tidpunkt
som Bolaget bestämmer.
17. Uppsägning
Kunden har rätt att säga upp detta Kontoavtal till upphörande fem (5)
dagar efter det att Bolaget har mottagit uppsägningen. Bolaget har
rätt att säga upp detta Kontoavtal till upphörande två (2)
månader efter det att uppsägning har skickats till Kunden. Uppsägning
ska ske skriftligen per brev. Vid Kontoavtalets upphörande ska
parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt avtalet.
Kontoavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort
samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Oavsett vad som sagts
ovan får part säga upp Kontoavtalet med omedelbar verkan om
motparten väsentligen brutit mot avtalet. Härvid ska varje
avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt
vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Bolaget får även säga
upp Kontoavtalet med omedelbar verkan om:
– det föranleds av juridiska eller andra restriktioner i Finland eller 		
annat land, eller
– kunden väsentligen brutit mot detta avtal eller annat avtal mellan
Bolaget och Kunden, eller
– Kunden vid transaktioner via Bolaget agerat i strid med gällande
lag.
Vid uppsägning utbetalar Bolaget eventuellt tillgodohavande och
ränta till det motkonto som Kunden meddelat. Om Kund har kontoskuld
upphör avtalet efter uppsägning att gälla när skulden har
slutreglerats enligt villkoren.

Om fel eller störning enligt första stycket föreligger har Bolaget i
allmänhet möjlighet att ta emot uppdrag och lämna information
muntligen via telefon. Telefonuppdrag kan lämnas endast under tid
som angetts på Bolagets hemsida. Skulle fel eller störning enligt
första stycket medföra att elektroniska uppdrag ej kan lämnas och ett
stort antal Kunder samtidigt söker lämna uppdrag eller få information
muntligen per telefon, kan möjligheten att lämna uppdrag eller erhålla
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Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angetts ovan i
denna punkt, är Kunden skyldig att utan dröjsmål från det att Kunden
upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller störningen påtala detta
för Bolaget. Om så ej sker inom skälig tid förlorar Kunden rätten att
begära ersättning, att häva uppdraget samt att göra gällande någon
annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen.
19. Begränsning av bolagets ansvar
Parterna ansvarar inte för skador om en avtalsenlig skyldighet inte
kunnat uppfyllas på grund av ett sådant osedvanligt och
oförutsägbart hinder eller annan motsvarande anledning som oskäligt
försvårar partens fullgörande och som parten inte kunnat påverka
eller vars följder parten inte hade kunnat undvika genom omsorgsfullt
handlade.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Bolaget om
Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget ansvarar inte för indirekt skada
om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.
Föreligger hinder för Bolaget, på grund av omständighet som anges
ovan, att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal, får
åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Om Bolaget till
följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot
betalning, ska Bolaget respektive Kunden inte vara skyldigt att erlägga
dröjsmålsränta.
20. Bolagets rätt att vägra belastning av konto m.m.
Bolaget är inte skyldigt att utföra uppdrag som avser tjänst efter det
att Kundens rätt att göra uttag från kontot har upphört. Detta gäller
även handling avseende annan tjänst som har utfärdats
dessförinnan. Om tillgodohavandet på kontot inte räcker till full
belastning vid transaktion på kontot har Bolaget rätt att utan att
meddela Kunden antingen helt eller delvis underlåta att belasta
kontot.
21. Övertrassering av kontot
Kontot får inte vid något tillfälle övertrasseras. Kunden är skyldig att
vid var tid vara informerad om aktuellt disponibelt belopp. Kunden har
skyldighet att genom inbetalning omedelbart täcka eventuellt
underskott på kontot. Bolagets lämnade besked om aktuellt saldo och
andra uppgifter lämnas mot bakgrund av för Bolaget kända uttag och
insättningar. Vid övertrassering äger Bolaget rätt att utan
föregående avisering belasta Kundens konto med övertrasseringsränta
och övertrasseringsavgift, enligt Bolagets vid var tid gällande prislista.
Vid övertrassering har Bolaget även rätt att utan föregående
avisering omedelbart spärra kontot för uttag. I samband med detta
kan även eventuella tjänster kopplade till kontot komma att spärras.
Om underskottet är väsentligt eller om underskott har uppkommit vid
upprepade tillfällen har Bolaget rätt att avsluta kontot.
22. Insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av
Riksgälden. Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har Kunden,
om denne i händelse av Bolagets konkurs inte skulle få ut sina likvida
medel innestående på konto hos Bolaget, rätt till särskild ersättning
med ett belopp som föreskrivs i lag. Vid dessa Allmänna villkors
ikraftträdande uppgår detta belopp till den summa i svenska kronor
som motsvaras av 100 000 euro dagen då ersättningsrätten inträder.
Ersättningen betalas ut av Riksgälden, utan att särskild ansökan
behöver göras, senast 20 dagar från konkursbeslutet eller från det att
Finansinspektionen beslutar om att garantin skall träda in.
23. Ändring av villkor
Ändringar av dessa villkor ska ha verkan gentemot Kunden från och
med två (2) månader efter det att Bolaget via e-post till av Kunden
angiven e-postadress alternativt via elektroniskt meddelande till
Kunden via Bolagets hemsida i inloggat läge, eller i vanligt brev till
Kunden, avsänt meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar
ändringen har Kunden rätt att inom nämnda tid uppsäga Kontoavtalet
enligt dessa villkor till upphörande utan iakttagande av i punkt 17 ovan
nämnd uppsägningstid.
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18. Fel och störningar
Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller
andra fel eller störningar i Kundens, Bolagets eller annans datasystem
(hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid
tillämpningen av tjänsterna enligt detta avtal, samt att sådana fel
eller störningar kan medföra exempelvis:
– att Kunden inte kan lämna uppdrag,
– att Kundens uppdrag inte kommer fram till Bolaget,
– att Kundens uppdrag kommer fram för sent till Bolaget och/eller att
verkställandet av detta försenas,
– att Kundens uppdrag eljest inte kommer att verkställas på avsett
sätt,
– att information (såsom information om saldo) som Bolaget
tillhandahåller inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig.

information på sistnämnda sätt i praktiken vara starkt begränsad.
Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget ej ansvarigt vare sig för
skada som Kunden eller annan åsamkats till följd av i första stycket
angivna fel eller störningar (ej begränsat till de däri uppräknade
exemplen), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd
av vad som angetts i andra stycket. Bolaget ansvarar inte för indirekt
skada om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova
vårdslöshet.
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24. Allmänna upplysningar
Bolaget är en filial till det svenska bankaktiebolaget Nordnet Bank AB.
Bolagets verksamhet övervakas av såväl Finansinspektionen i Sverige
som Finansinspektionen i Finland. Mer information finns att tillgå på
www.fi.se, samt www.fiva.fi.
25. Begränsning av åtaganden och förhållande till andra avtal
Bolaget är inte skyldigt att vidta andra åtgärder än vad som anges i
dessa villkor, om inte särskilt avtal därom skriftligen träffats. Vad som
uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa
bestämmelser.
26. Fullmakt
Om Kunden genom fullmakt har gett någon annan rätt att förfoga
över penningmedel på kontot, har fullmaktshavaren även rätt att för
Kundens räkning tillhandahålla Bolaget de uppgifter om Kunden som
Bolaget vid var tid kräver för att Bolaget ska uppnå tillfredställande
krav på kundkännedom.
27. Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av detta Kontoavtal ska ske enligt finsk rätt
och tvist i anledning härav ska avgöras av Helsingfors tingsrätt i
första instans, såvitt avtalet inte gäller konsument. Kund som är
konsument har alltid rätt att få tvist prövad vid allmän underrätt
på den ort i Finland, inom vars domkrets Kunden har sin boningsort.
Om Kunden ej har boningsort i Finland ska tvist avgöras i Helsingfors
tingsrätt.
Nordnet Bank AB finsk filial Universitetsgatan 5 FIN-00100
Helsingfors Tel: +358 (0)20 198 5898
Fax: +358 (0)20 198 5899 E-post: asiakaspalvelu@nordnet.fi
www.nordnet.fi FO-nr: 2329589-2
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