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AVTAL 
om regelbundet fondsparande  

 
 

AVTAL 
 
 

 
Mellan Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial (Banken) och Kunden träffas avtal om regelbundet 
fondsparande i den i Kundavtalet specificerade placeringsfonden för Kunden hos Banken enligt nedanstående 
villkor, samt vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR REGELBUNDET FONDSPARANDE, vilka 
Kunden bekräftar sig ha tagit del av och godkänt genom undertecknande av KUNDAVTAL FÖR 
ÅLANDSBANKENS VÄRDEPAPPERSTJÄNSTER (Kundavtalet). 

 

UPPDRAG 
 

Banken förmedlar köpuppdraget (teckningsordern) till det berörda fondbolaget. 
 
Banken ansvarar inte för fondbolagets verkställande av uppdraget. Om köpuppdraget inte skulle godkännas av 
fondbolaget återbetalas teckningsbeloppet till debiteringskontot. 

 
AVGIFTER OCH 
ARVODEN 

 
Banken har rätt att debitera avgifter, arvoden och kostnader i enlighet med vid var tid gällande prislista, om inte 
annat avtalats med Kunden. Kunden är medveten om och godkänner att Banken kan vara berättigad till en 
ersättning av respektive fondbolag för förmedling av uppdrag. 

 

REDOVISNING 
 

Redovisning över innehav och genomförda transaktioner skickas till Kunden inom fjorton (14) dagar efter 
utgången av varje kalenderhalvår och kalenderår. 

 

FONDINFORMATION 
 

Kunden har tillställts faktabladet för placeringsfonden som fondsparandet avser. Kunden har även haft tillgång till 
placeringsfondens informationsbroschyr.  

ÖVERLÅTELSE AV 
AVTAL 

Kunden godkänner att detta avtal överlåts till bolag, filial eller annan enhet som ingår i samma koncern som 
Banken. 

ÄNDRING AV 
VILLKOR 

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR REGELBUNDET FONDSPARANDE, 
punkt 9. 

 

http://www.alandsbanken.se/
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR  
REGELBUNDET FONDSPARANDE  

 
1.     Tillämpningsområde 

 
Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för avtal om regelbundet 
fondsparande (avtalet) som ingåtts mellan Ålandsbanken Abp (Finland), 
svensk filial (Banken) och Kunden. Regelbundet fondsparande förutsätter 
att det hos Banken i Kundens namn har öppnats en depå, en fonddepå eller 
ett investeringssparkonto (förvar) på vilka tillämpas respektive avtal och 
allmänna bestämmelser. Om villkoren för regelbundet fondsparande och 
sådana allmänna bestämmelser är motstridiga, ska villkoren för regelbundet 
fondsparande ha företräde. 

 
Banken förbehåller sig rätten att besluta om minimiteckningsbeloppets 
storlek samt i vilka placeringsfonder regelbundet fondsparande är möjligt. 

 
Detta avtal kan inte ingås av sådana investerare vars teckning av 
fondandelen eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelse 
i utländsk lag eller föreskrift eller vars teckning eller innehav av andelar 
innebär att placeringsfonden, Banken eller det berörda fondbolaget blir 
skyldigt att vidta registreringsåtgärder som placeringsfonden, Banken eller 
fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. 
 

 
 2.     Minderåriga 

 
För det fall Kunden är omyndig är det Kundens förmyndare som för den 
omyndiges räkning genomför köp eller inlösen av fondandelar. Den 
omyndiges förmyndare åtar sig att gentemot Banken tillse att den 
omyndiges köp och inlösen av fondandelar sker genom deras försorg. För 
det fall den omyndige endast har en förmyndare ska det styrkas genom 
uppvisande av personbevis.  

 
 

3. Debiteringskonton 
 

Banken befullmäktigas att ombesörja betalning av de i Kundavtalet 
överenskomna teckningsbeloppen från Kundens till förvaret anslutet 
likvidkonto (debiteringskonto) i Banken till placeringsfondens konto. 
Kunden ansvarar för att det på varje debiteringsdag finns täckning på 
kontot för nämnda debiteringar. 

 
4. Teckning 

 
Teckningar görs i andelar i den placeringsfond och vid den tidpunkt och 
periodicitet som fastställts i avtalet samt i enlighet med placeringsfondens 
fondbestämmelser. Infaller den i avtalet fastställda teckningsdagen på en 
dag som inte är bankdag förskjuts teckningen till därpå följande bankdag, 
dock inte över månadsskifte då teckningen tidigareläggs till föregående 
bankdag.  Saknas det täckning på debiteringskontot på en debiteringsdag 
verkställs teckningen följande bankdag förutsatt att det då finns täckning. 
Om debiteringskontot efter fyra (4) bankdagar fortfarande saknar täckning 
verkställs inte teckningen. 

 
5.     Avgifter och arvoden 

 
För regelbundet fondsparande samt övriga tjänster i avtalet tas ut avgifter 
enligt vid var tid gällande prislista och enligt fondbestämmelserna för 
respektive placeringsfond. Bankens prislista finns tillgänglig på Bankens  
webbsidor www.alandsbanken.se och på Bankens kontor. Banken har rätt 
att göra ändringar i prislistan. Ändringar i prislistan eller 
fondbestämmelserna sker enligt punkt 9.  
 
Kunden ska ersätta Bankens kostnader och utlägg som har samband med 
Bankens uppdrag enligt dessa bestämmelser samt kostnader och utlägg för 
att bevaka och driva in Bankens fordran hos Kunden. 
 
6.     Reklamation 

 
Kunden ska för Banken påtala dels eventuella fel eller brister som framgår 
av redovisning som lämnats av Banken, dels eventuella övriga fel eller 
brister i åtgärder som Banken vidtagit och Kunden ska omgående 
underrätta Banken om detta (reklamation). Om reklamation inte lämnas 
omgående anses Kunden ha godkänt åtgärden. 

 
 
7.     Begränsning av Bankens ansvar 
 

Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt 
lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i 
fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv 
är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  

 
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit 
normalt aktsam.  
 
Banken ansvarar inte för indirekt skada. Denna begränsning gäller dock inte 
om den indirekta skadan har orsakats av Bankens grova vårdslöshet och 
inte heller vid uppdrag som lämnats av konsument. 
  
Föreligger hinder för Banken, på grund av omständighet som anges i första 
stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa villkor eller köp- eller 

inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärd uppskjutas till dess hindret 
har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att 
verkställa eller ta emot betalning eller leverans, ska varken Banken eller 
Kunden vara skyldig att betala ränta.  
 
 
8.   Uppsägning och hävning 
 
Kunden har rätt att skriftligen säga upp avtalet att upphöra tio (10) 
bankdagar från det att Banken fått kännedom om uppsägningen. Banken 
har rätt att skriftligen säga upp avtalet att upphöra en (1) månad från det 
att Kunden fått kännedom om uppsägningen. 
 
Part har rätt att häva avtalet utan uppsägningstid, om motparten 
väsentligen underlåter att uppfylla dessa villkor eller sina avtalsenliga 
skyldigheter eller på annat väsentligt sätt bryter mot avtalet och dess 
villkor, eller om det finns anledning att misstänka att avtalet används för 
lagstridig verksamhet eller på ett sätt som för Banken kan orsaka skada 
eller viss fara för skada. 
 
Avtalet upphör med omedelbar verkan om debiteringskontot eller 
förvaret avslutas och Kunden inte har meddelat Banken ett nytt 
debiteringskonto eller förvar. 
 
Om den placeringsfond vilken kunder regelbundet fondsparar i, 
fusioneras med en annan av fondbolagets placeringsfonder överförs detta 
avtal automatiskt att gälla den övertagande fonden.  
 
9.   Ändring av avtalet eller placeringsfondens fondbestämmelser 
 
Banken har rätt att ändra avtalet om och de allmänna villkoren för 
regelbundet fondsparande. Ändringarna ska ha verkan gentemot Kunden 
från och med en (1) månad efter det att Kunden ska anses enligt punkt 10 
ha mottagit meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen 
har denna rätt till uppsägning senast fem (5) bankdagar före det att 
ändringen träder i kraft.  
 
Ändringar i placeringsfondens fondbestämmelser sker och träder i kraft i 
enlighet med den på fonden tillämpliga lagen samt fondbestämmelserna. 
 
10.   Meddelanden 
 
Meddelande från Banken 
Banken lämnar meddelanden till Kunden med rekommenderat brev eller 
vanligt brev till Kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, 
om detta inte är möjligt, till den adress som anges i Kundavtalet. Kunden 
och Banken kan även komma överens om att meddelanden ska skickas till 
en annan adress. Banken har även rätt att lämna meddelanden till Kunden 
via digitala tjänster då Kunden har ingått avtal om digitala tjänster med 
Banken. Banken har rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-
post till av Kunden i Kundavtalet angiven e-postadress när Banken 
bedömer att sådan kommunikation är lämplig. 
 
Meddelande som skickats av Banken med rekommenderat brev eller vanligt 
brev ska Kunden anses ha fått senast femte bankdagen efter avsändandet, 
om brevet sänts till den adress som angivits ovan eller till den adress som 
framgår av statens person- och adressregister, SPAR. Kunden ska 
skriftligen utan dröjsmål underrätta Banken om ändring av namn och 
adressuppgifter. Banken har även rätt att uppdatera namn och 
adressuppgifter mot statens person- och adressregister, SPAR. 
  
Meddelande genom digitala tjänster, telefax, S.W.I.F.T., Internet eller 
annan elektronisk kommunikation ska Kunden anses ha fått vid 
avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk 
adress. Om Kunden får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är 
Bankens ordinarie kontorstid i Sverige ska Kunden anses ha fått 
meddelandet vid början av påföljande bankdag.  
 
Meddelande till Banken 
Kunden kan lämna meddelanden till Banken via digitala tjänster då Kunden 
ingått avtal om digitala tjänster, genom att besöka Banken eller genom att 
skicka brev. Brev till Banken ska ställas till den adress som anges i 
Kundavtalet, såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande 
från Kunden ska Banken anses ha fått den bankdag meddelandet kommit 
fram till nämnda adress. Även i annat fall ska Banken anses ha fått 
meddelandet från kunden om kunden kan visa att meddelandet skickats på 
ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska Banken anses ha fått meddelandet 
den bankdag Kunden kan visa att Banken borde fått det.  
 
För meddelande avseende reklamation som konsument lämnat i egenskap 
av icke-professionell kund enligt Bankens klassificering enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden, gäller att meddelande kan göras 
gällande om Kunden kan visa att det skickats på ett ändamålsenligt sätt, 
även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Kunden ska 
dock, om denna har anledning att anta att Banken inte fått meddelandet 
eller att det förvanskats, skicka meddelandet på nytt till Banken. 
 
 
11.  Överlåtelse av avtal och sekretess 
Banken har rätt att utan samtycke av Kunden överlåta detta avtal till bolag, 
filial eller annan enhet som ingår i samma koncern som Banken. Kunden 

http://www.alandsbanken.se/
http://www.alandsbanken.se/
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medger även att Banken lämnar information om Kunden och Kundens 
relation till Banken till bolag, filial eller annan enhet som ingår i samma 
koncern som Banken. 
 
 
 

12.   Tillämplig lag 
Tolkning och tillämpning av avtalet för regelbundet fondsparande och dessa 
allmänna villkor ska ske enligt svensk rätt. Eventuell fordran, tvist eller 
krav som uppstår i anledning härav ska avgöras vid svensk domstol. 
Banken har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land om Kunden 
har sin hemvist i det landet. 

 

http://www.alandsbanken.se/

