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Dessa kontovillkor tillämpas på kontoavtal om aktiedepositioner och de
separat överenskommet sätt elektroniskt.
allmänna kontovillkoren är en del av kontoavtalet.
Kontohavaren eller annan person anses ha fått meddelandet senast den
sjunde dagen efter att meddelandet skickats.
Definitioner
2. Förfallodag för kontot och betalning av ränta och eventuell
Bank: Banken är den bank som hör till Sparbanksgruppen eller Oma
Säästöpankki Oy, med vilken kunden har ingått detta avtal. En bank som tilläggsavkastning
Kontot förfaller automatiskt den överenskomna förfallodagen då
hör till Sparbanksgruppen hör till Sparbankernas sammanslutning som
kontoavtalet upphör, banken avslutar kontot och kontomedlen inklusive
avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.
räntorna och eventuell tilläggsavkastning till kundens skötselkonto.
Konto: Med kontohavare avses den person som banken är skyldig de
Räntan betalas årligen den dag som motsvarar kontots öppningsdag
medel som finns på kontot och som kan bestämma över kontot och
(depositionsdag) samt på förfallodagen och den eventuella
kontomedlen enligt egen önskan, om inte annat nedan konstateras.
tilläggsavkastningen på kontots förfallodag.
Kontohavarna kan vara flera än en till antalet.
3. Kontotransaktioner
Kontoöppnare: Kontoöppnaren är den person som med banken ingår
Banken antecknar depositionsbeloppet, ändringar i depositionsbeloppet och
avtal om att öppna kontot.
övriga kontotransaktioner i sin bokföring, som ska anses utgöra ett tillförlitligt
Person som har rätt att använda kontot
bevis på kontohavarens kontoställning, såvida inte kontohavaren påvisar
Rätt att använda kontot har den person vars rätt att bestämma över något annat.
kontot grundar sig på lagligt ombudskap eller fullmakt av
kontohavaren.
4. Uppsägning av kontot före förfallodagen
Banken är inte skyldig att ge sitt samtycke till kundens begäran att säga
Intressebevakare: Intressebevakaren är kontohavarens lagliga
upp kontot före förfallodagen. Om banken ger sitt samtycke till kundens
ombud. Ställningen som intressebevakare grundar sig på lag
begäran har banken rätt att ta ut en separat uppsägningsavgift för
(minderåriga) eller bestämmelse som utfärdats av magistrat eller
domstol (myndiga, för vilka förordnats intressebevakare).
uppsägningen av kontot i förtid.
Om uppsägning av kontot före förfallodagen samt om de kostnader som
Intressebevakningsfullmäktig: Med intressebevakningsfullmäktig
tas ut informeras närmare i produktprospektet för aktiedepositionens
avses en person, som enligt den av magistraten fastställda
enskilda försäljningsposter.
intressebevakningsfullmakten som införts i registret över
förmynderskapsärenden har allmän fullmakt att sköta kontohavarens 5. Pantsättning av kontomedlen
ekonomiska angelägenheter.
Kontohavaren, eller om det finns flera kontohavare, kontohavarna
Befullmäktigad att använda kontot: Kontohavaren kan ge en eller gemensamt kan pantsätta medlen på kontot genom ett särskilt avtal om
flera personer fullmakt att använda sitt konto i enlighet med dessa
det med banken.
kontovillkor genom att i en specificerad fullmakt definiera de
Kontohavaren eller panttagaren ska för att trygga sina rättigheter
personer som ges fullmakt att använda kontot, samt fullmaktens
skriftligen meddela banken om pantsättningen, föremålet för panten och
omfattning.
mottagaren av panten.
1. Kontoavtal
6. Stängning av kontot
I kontoavtalet avtalas om följande saker:
Banken har rätt att stänga kontot, om
fastställande av ränta
 kontohavaren försätts i konkurs,
räntebelopp, den referensränta som tillämpas, eventuell klausul om
 en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt fastställd av
maximi- och/eller minimiränta, ränteperiod och räntebetalningsdag
magistraten och kontohavaren inte når överenskommelse om
depositionstiden
användning av kontot,
kostnader och avgifter som gäller depositionen
 en intressebevakare förordnas för kontohavaren,
övriga frågor som kan avtalas med stöd av dessa kontovillkor.
 de förutsättningar för kvittning som fastställs i
1.1. Ingå avtal och öppna konto
kreditinstitutslagen är uppfyllda,
Kontoöppnaren och banken ingår kontoavtalet skriftligt eller elektroniskt
 en kontohavare kräver det, eller
med hjälp av elektroniska kommunikationskoder.
 banken har grundad anledning att misstänka obehörig
I regel öppnas kontot av kontohavaren. Också kontohavarens intresseanvändning av kontot.
bevakare eller intressebevakningsfullmäktige kan avtala med banken om Banken underrättar kontohavaren om att kontot har stängts i efterskott.
att öppna ett konto för sin huvudman. Även andra personer kan i
donationssyfte och med bankens samtycke avtala om att öppna ett konto 7. Avgifter och provisioner
Kontohavaren är skyldig att betala de avgifter och provisioner som ansluter
för en annan person. Om kontoavtalet ingåtts i donationssyfte kan
sig till kontoöppning, användning och upprätthållande av kontot och till de
donationsgivaren inte förbehålla sig dispositionsrätt till kontot.
meddelanden som banken sänder. Dessa framgår av den vid var tid
1.2. Uppgifter till banken
gällande servicetariffen. Banken har rätt att debitera det i kontoavtalet
Kontoöppnaren är skyldig att ge banken uppgifter om kontohavaren.
nämnda kontot med ovannämnda avgifter och provisioner.
Kontoöppnaren, kontohavaren och personen som har rätt att använda kontot Servicetariffen finns till påseende på bankens alla förrättningsställen och på
ska meddela banken sitt namn, sin personbeteckning eller sitt FO-nummer, bankens webbplats.
sin postadress, hemort och beskattingsland och på bankens anmodan ge ett
8. Ändring av kontoavtalet, kontovillkoren och servicetariffen
namnteckningsprov.
Om ovannämnda uppgifter har getts till banken redan i ett tidigare samman- Kontovillkoren, kontoavtalet och servicetariffen kan ändras.
Banken skickar ett meddelande om ändringar i kontoavtalet, kontohang kan banken använda de uppgifter som införts i bankens kundregister.
villkoren och servicetariffen på det sätt som anges i punkt 1.3.
Kontohavaren och personen som har rätt att använda kontot ska meddela
Ändringarna träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar, dock
banken eventuella ändringar i ovannämnda uppgifter.
1.3. Meddelanden som berör kontot
Om kontohavaren och banken inte separat kommer överens om annat
sänder banken kontoutdraget och övriga meddelanden som berör kontot
till kontohavaren på den adress som kontohavaren har uppgett eller på

tidigast två månader efter att meddelandet sändes till kontohavaren.
Avtalet fortsätter att gälla med det ändrade innehållet om inte kontohavaren senast den dag ändringarna meddelats träda i kraft skriftligen
eller på annat överenskommet sätt meddelar banken att kontohavaren
motsätter sig ändringen.
Om kontohavaren inte godkänner ändringen av kontoavtalet, kontovillkoren eller servicetariffen följs till kontots förfallodag de villkor som
avtalats innan ändringsmeddelandet sändes.
9. Kontohavarens rätt att som konsument frånträda ett kontoavtal som
ingåtts med medel för distanskommunikation
Om kontoavtalet har ingåtts med hjälp av medel för distanskommunikation,
t.ex. i nätbanken, har kontohavaren rätt att frånträda kontoavtalet inom 14
dygn från det att avtalet ingicks eller den senare tidpunkt då kontohavaren
har fått den i konsumentskyddslagen avsedda förhandsinformationen och
avtalsvillkoren.
Banken ska underrättas om frånträdet skriftligen. I meddelandet ska det
kontoavtal som frånträds specificeras.

När kontoavtalet frånträds förfaller alla avgifter och provisioner för kontot
och de använda tjänster som hör till kontot till omedelbar betalning.
Banken betalar inte tillbaka avgifter och provisioner som redan
debiterats. Banken betalar kontomedlen till kunden utan dröjsmål och
senast 30 dagar efter att meddelandet om frånträdande har kommit in.
På medlen betalas ingen ränta.
10. Skadeståndsansvar
Banken är skyldig att utöver ränteförlusten ersätta kontohavaren endast
för den direkta skada som beror på bankens eget fel eller egen
försummelse. Sådana direkta skador är till exempel nödvändiga
kostnader som orsakats kunden för utredning av felet. Banken betalar
tillbaka debiterade serviceavgifter endast till den del de hänför sig till det
fel eller den försummelse som orsakade skadan.
Banken ansvarar inte för eventuella indirekta skador som orsakats
kontohavaren såvitt skadan inte har förorsakats uppsåtligen eller genom
grov oaktsamhet.
Kontohavaren har inte rätt till ersättning av banken om inte kontohavaren
eller den som har dispositionsrätt till kontot underrättar banken om felet
inom skälig tid från det att denne upptäckte felet eller borde ha upptäckt
felet.
Banken ansvarar dock inte för skada om bankens skyldighet inte kunde
uppfyllas på grund av force majeure som avses i punkt 11.
11. Begränsning av skadan
Kontohavaren eller den som har rätt att använda kontot ska vidta rimliga
åtgärder för att begränsa skadan. Om kontohavaren försummar detta
svarar han själv för skadan till denna del. Skadestånd som banken måste
betala på grund av förfarande som strider mot lag eller mot avtalet kan
jämkas om det är orimligt med beaktande av orsaken till förseelsen,
eventuella medverkan till skadan av kontohavaren eller den som har rätt
att använda kontot, bankens möjlighet att förutse och förebygga skadan
samt övriga omständigheter.

12. Force majeure
En avtalspart ansvarar inte för skada om den kan visa att det finns ett
sådant osedvanligt och oförutsägbart hinder för att uppfylla
förpliktelserna som parten inte har något inflytande över och vars följder
den inte har någon möjlighet att avvärja ens med iakttagande av största
möjliga noggrannhet.
Avtalsparten är skyldig att så fort som möjligt underrätta den andra
avtalsparten om force majeure som drabbat honom. Banken kan
meddela om force majeure i rikstäckande dagstidningar och därmed
jämförbara elektroniska medier.
13. Insättningsgaranti
Medlen på kontot omfattas av gällande insättningsgaranti i den
omfattning som fastställs i lag.
14. Övervakande myndighet
Bankens verksamhet övervakas av Finansinspektionen
(www.finanssivalvonta.fi) och i frågor som gäller konsumenter också
konsumentombudsmannen (www.kkv.fi)
Finansinspektionens kontaktuppgifter är: Finansinspektionen, PB 103,
00101 Helsingfors, telefon 010 831 51 (växel).
Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter är: Konkurrens- och
konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, telefon 029 505 3000
(växel).
15. Rättsskyddsförfaranden utanför domstol
Kontohavaren, som är konsument eller småföretag, kan föra
meningsskiljaktigheter som gäller kontots allmänna villkor och
kontoavtalet till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi)
eller Banknämnden i anslutning till den eller till Konsumenttvistenämnden
(www.kuluttajariita.fi) för behandling.
16. Forum och tillämplig lag
16.1. Kontohavaren är personkund
Tvister som gäller detta avtalsförhållande behandlas vid den tingsrätt
inom vars domkrets banken har sin hemvist eller sin huvudsakliga
förvaltning eller vid tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets
kontohavaren har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om
kontohavaren inte har sin hemvist i Finland behandlas tvisterna vid den
tingsrätt inom vars domkrets banken har sin hemvist eller sin
huvudsakliga förvaltning.
16.2. Kontohavaren är annan än personkund
Tvister som gäller detta avtalsförhållande behandlas vid den tingsrätt
inom vars domkrets banken har sin hemvist eller sin huvudsakliga
förvaltning eller vid en annan enligt lagen behörig domstol i Finland.
16.3. Tillämplig lag
På detta avtal tillämpas finsk lag.

