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AVTAL OM FONDDEPÅ 

 
AVTAL Mellan fonddepåinnehavare (Kunden) och Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial (Banken) 

träffas avtal om Fonddepå för Kunden hos Banken enligt nedanstående villkor, samt vid var tid 
gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FONDDEPÅAVTAL och Ålandsbankens 
riktlinjer för utförande och vidarebefordran av värdepappersuppdrag. Kunden har tagit del av 
nu gällande bestämmelser, villkor och riktlinjer och godkänt dem genom undertecknande av 
KUNDAVTAL FÖR ÅLANDSBANKENS VÄRDEPAPPERSTJÄNSTER (Kundavtalet). 

FONDDEPÅAVTAL FÖR 
FLERA GEMENSAMT 

Då två eller flera personer gemensamt öppnat Fonddepå hos Banken äger – om inte annat 
skriftligen överenskommits – var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga 
personer gentemot Banken. De är solidariskt ansvariga gentemot Banken. De kallas härefter 
gemensamt Kunden. Fonddepåinnehavarna har lika stor andel i fonddepån. 

  
UTDELNINGAR För det fall Fonden lämnar utdelning investerar Banken för Kundens räkning utdelningsbeloppet 

efter avdrag för eventuell skatt i nya Fondandelar av samma slag.  

 

 

 

KLAGOMÅL OCH 
REKLAMATIONER 

Kunden ska omgående för Banken påtala dels eventuella fel eller brister som framgår av 
affärsbekräftelse eller transaktionssammandrag eller i annan redovisning som lämnats av 
Banken, dels eventuella övriga fel eller brister i uppdragets utförande enligt Allmänna 
bestämmelser, dels utebliven affärsbekräftelse.  

ÖVERLÅTELSE AV 
AVTAL  

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

ANVÄNDNING AV 
KUNDUPPGIFTER 

Kunden är införstådd med att Banken kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om 
Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan 
komma att ske hos Banken för ändamål som avser direktmarknadsföring, se ALLMÄNNA 
BESTÄMMELSER FÖR FONDDEPÅAVTAL, punkt 11. 

SEKRETESS Kunden medger att Banken lämnar information om Kunden och Kundens relation till Banken 
till bolag, filial eller annan enhet som ingår i samma koncern som Banken. 

ÄNDRING AV VILLKOR Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 
FONDDEPÅAVTAL, punkt 20. 
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Allmänna bestämmelser för Fonddepåavtal  
1. Inledning 
Dessa allmänna bestämmelser (Allmänna bestämmelser) gäller för kunds 
(Kunden) fonddepå hos Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 
(Banken) respektive köp och inlösen av fondandelar i Bankens namn för 
Kundens räkning enligt uppdrag från Kunden.  

2. Definitioner 
I fonddepåavtalet samt dessa Allmänna bestämmelser ska – utöver 
ovanstående definitioner – följande benämningar ha den innebörd som 
anges nedan.  
Bankdag avser dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag  eller 
som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana 
likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton samt 
nyårsafton).  
Finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden, dvs. överlåtbara värdepapper som kan bli föremål 
för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument, fondandelar 
och finansiella derivatinstrument.  
Fond avser svenska eller utländska värdepappersfonder (inklusive 
specialfonder), svenska eller utländska nationella fonder samt övriga 
utländska fonder vars andelar är underkastade lagstiftning eller annan 
offentlig reglering som i väsentliga delar överensstämmer med den svenska 
fondlagstiftningen.  
Fondandel avser andel i Fond vilka Banken vid var tid förmedlar och vilka 
inte är upptagna till handel på en Marknadsplats. Fondandelar i 
kontobaserat system eller motsvarande anses mottagna när Banken 
registrerats som förvaltare i sådant system och Banken erhållit besked om 
detta.  
Fondbolag avser svenska eller utländska företag som bedriver 
fondverksamhet och/eller förvaltar Fonder. 
Fonddepå avser depå för registrering av Fondandelar i Kundens namn.  
Handelsplats avser en Marknadsplats, en systematisk internhandlare eller 
en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller 
likviditet inom EES eller enhet som motsvarar någon av de föregående 
utanför EES.  
Handelsplattform (MTF) såsom definierat i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt handelssystem inom EES 
som drivs av ett värdepappersinstitut eller börs som sammanför ett flertal 
köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – inom 
systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till 
avslut. 
Marknadsplats avser en Reglerad marknad eller en handelsplattform 
(MTF).  
Reglerad marknad avser såsom definierat i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som 
sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och 
säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom 
systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till 
avslut. 
Värdepappersinstitut såsom definierat i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden, dvs. värdepappersbolag, svenska kreditinstitut 
med tillstånd att driva värdepappersrörelse och utländska företag som 
driver värdepappersrörelse från filial, samt utländska företag med tillstånd 
att bedriva verksamhet som motsvarar värdepappersrörelse. 

3. Fonddepå m.m. 
Banken ska på Fonddepån registrera sådan Fondandel som mottagits av 
Banken för Kundens räkning. Har Kunden flera Fonddepåer hos Banken 
och har Kunden inte instruerat Banken om på vilken Fonddepå viss 
Fondandel ska registreras, äger Banken själv bestämma på vilken Fonddepå 
registreringen ska ske. Banken får låta registrera och i förekommande fall 
förvara Kundens Fondandelar hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller 
i utlandet, s.k. depåförande institut. Banken har rätt att utse depåförande 
institut. Förvaring respektive registrering av Fondandelar hos depåförande 
institut sker vanligen i Bankens namn för Kundens räkning 
(förvaltarregistrering). Banken förbehåller sig skälig tid för att registrera, 
utlämna och överföra Fondandelar. Vid omregistrering av befintliga 
Fondandelar registrerade i Kundens namn till registrering i Bankens namn, 
s.k. förvaltarregistrering, reserverar sig Banken för handläggningstiden för 
omregistrering av Fondandelar respektive handläggningstiden för 
bekräftelse från respektive Fondbolag. För den händelse Fondandelen 
förlorat sitt värde, äger Banken rätt att avföra Fondandelen från Kundens 
Fonddepå. Om möjligt ska Banken därvid söka registrera Fondandelen i 

Kundens namn. Banken har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att i 
Bankens namn förvaltarregistrera Kundens innehav på Fonddepå och 
samregistrera innehavet med övriga innehav i Bankens namn hos 
respektive Fond, ävensom att uppdra åt annan att vidta nödvändiga åtgärder 
för att för Kundens räkning i Bankens namn registrera mottagna 
Fondandelar hos det institut som fullgör registreringen av aktuella 
Fondandelar och därvid samregistrera Kundens Fondandelar med andra 
andelsägares motsvarande andelsinnehav.  

4. Köp och inlösen av Fondandelar 
Order om köp eller inlösen (uppdrag) av Fondandelar ska lämnas på det 
sätt som Banken anvisat. En sådan order innebär ett åtagande för Banken 
att för Kundens räkning i Bankens namn försöka träffa avtal om köp eller 
inlösen av Fondandelar i enlighet med de instruktioner som Kunden 
lämnat. Vid utförande av uppdrag avseende Fondandelar gäller vad anges 
beträffande köp och inlösen av Fondandelar för respektive Fond. Banken 
kommer att utföra uppdraget genom att vidarebefordra det till det aktuella 
förvaltande Fondbolaget eller genom att vidarebefordra det till ett annat 
värdepappersinstitut som i sin tur skickar uppdraget till det förvaltande 
Fondbolaget. Byte eller omplacering mellan två Fonder innebär först 
inlösen av Fondandelar i en Fond och därefter köp av Fondandelar i en 
annan Fond. Banken lämnar inte någon garanti för att ett uppdrag leder till 
köp eller inlösen. Banken utför uppdrag i enlighet med tillämpliga regler 
för fondhandel antagna av Banken, förvaltande fondbolag, i förekommande 
fall förmedlande värdepappersinstitut och annan registrator samt god sed på 
marknaden.  
 
Vid utförande av order för kunder som av Banken generellt eller i särskilt 
fall behandlas som icke-professionella eller professionella kunder gäller 
Bankens vid var tid gällande Riktlinjer för utförande och vidarebefordran 
av värdepappersuppdrag. Vid utförande och/eller vidarebefordran av order 
på Kundens initiativ (s.k. execution only-tjänster) avseende sådana 
okomplicerade instrument som anges i 8 kap. 25 § lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden kommer Banken regelmässigt inte att bedöma om 
den aktuella tjänsten eller Fonden passar Kunden.  
 
Kunden är bunden av de närmare villkor som vid var tid gäller för köp och 
inlösen av viss Fondandel genom Bankens försorg. Med villkor avses dessa 
Allmänna bestämmelser, villkor i orderunderlag, regler antagna av Banken, 
fondbolag, förvaltande fondbolag, i förekommande fall förmedlande 
värdepappersinstitut och annan registrator. Det åligger Kunden att hålla sig 
underrättad om och följa nämnda villkor. Medel respektive Fondandelar 
måste finnas tillgängliga för Banken då uppdraget lämnas. Banken får, helt 
eller delvis, underlåta att vidta en åtgärd, om det inte finns nödvändiga 
medel eller Fondandelar tillgängliga för att utföra uppdrag eller annan 
åtgärd eller om Banken inte förses med tillräckliga uppgifter för åtgärden. 
Medel som inkommit till Banken utan att särskilt köpuppdrag dessförinnan 
lämnats, överförs av Banken till det till Fonddepån anslutna penningkontot. 
Köpta Fondandelar registreras på Kundens Fonddepå. Banken har rätt att 
själv eller genom den som Banken utser för Kundens räkning, dels teckna 
transport av Fondandelar, dels företräda Kunden vid köp eller inlösen av 
Fondandelar samt dels ta emot och kvittera Fondandelar och kontanter. 

5. Till Fonddepån anslutna konton 
Till Fonddepån är anslutet ett eller flera konton som öppnats för Kunden. 
Om överenskommelse inte träffas om annat förs ett anslutet konto i svenska 
kronor. För kontot gäller de bestämmelser som vid var tid allmänt tillämpas 
av Banken för konto av aktuellt slag. 
 
På anslutet konto får Banken sätta in medel som utgör förskott för 
köpuppdrag eller likvid för inlösenuppdrag (eller motsvarande), utdelning 
på förvaltade fondandelar samt medel som Kunden i annat fall överlämnat 
till Banken eller som Banken tagit emot för Kundens räkning och som har 
samband med Fonddepån, om inte Kunden har angett Banken ett annat 
konto för insättningen. 
 
Banken får belasta anslutet konto med belopp som Kunden beordrat eller 
godkänt samt för varje utlägg eller kostnad eller förskotterad skatt, som har 
samband med kontot eller Fonddepån. Banken får vidare belasta anslutet 
konto med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för 
uppdrag i övrigt som Banken utfört åt Kunden, dels likvid för annan 
förfallen obetald fordran som Banken vid var tid har gentemot Kunden. 

http://www.alandsbanken.se/
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Medel i utländsk valuta som Banken betalar respektive tar emot för 
Kundens räkning ska innan beloppet sätts in eller tas ut växlas till svenska 
kronor enligt av Banken vid var tid tillämpade villkor. Detta gäller dock 
inte om kontot förs i den utländska valutan.  

6. Bankens åtaganden 
Banken förbinder sig att för Kundens räkning utföra nedan angivna 
åtgärder beträffande mottagna Fondandelar. 

(a) Ta emot eventuell utdelning i samma Fond. Om Kunden har rätt 
att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form 
återinvesterar Banken utdelningen i samma Fond sedan Banken 
i förekommande fall gjort avdrag för preliminär 
skatt/kupongskatt (såvida inte Kunden skriftligen instruerat 
Banken annat); 

(b) Vidarebefordra till Kunden information från Fondbolag om rätt 
till inlösen av Fondandelar på grund av ändrade 
fondbestämmelser utan avgift till Fondbolaget samt information 
om fusion mellan Fonder i vilka Kunden är andelsägare. Om 
inte annat särskilt överenskommits mellan Banken och Kunden 
avstår Kunden från att få annan information som Banken i 
egenskap av förvaltare får från Fondbolag; och 

(c) I förekommande fall och i egenskap av förvaltare lämna 
kontrolluppgift på innehav och utdelning samt på 
realisationsvinst och realisationsförlust enligt lag (2001:1227) 
om självdeklaration och kontrolluppgifter. 
 

Dessa åtgärder förutsätter att Banken i god tid fått fullgod information via 
meddelande från Kund eller Fondbolag om den omständighet som 
föranleder åtgärden. Banken får helt eller delvis underlåta att utföra en 
åtgärd, om Kunden inte tillhandahållit Banken nödvändiga medel för 
åtgärden eller om Banken inte förses med uppgifter som krävs för åtgärden. 
Banken får för Kundens räkning och på eget initiativ och efter egen 
bedömning utföra eller underlåta att utföra åtgärder avseende Fondandelar, 
förutsatt att Banken meddelat Kunden om åtgärden eller underlåtelsen av 
åtgärden och Kunden inte lämnat instruktion om annan åtgärd till Banken 
inom i meddelandet föreskriven tid. Kunden är bunden av den åtgärd som 
Banken sålunda utfört eller underlåtit att utföra som om Kunden själv givit 
uppdrag om åtgärden. 

7. Avgifter m.m. 
Bankens avgifter för köp och inlösen samt för övriga tjänster utgår enligt 
vid var tid gällande prislista eller enligt särskild överenskommelse mellan 
parterna. Upplysning om gällande avgifter lämnas av Banken. Därtill uttas 
avgifter av Fondbolagen enligt fondbestämmelser för respektive Fond.  
Avgifter debiteras till fonddepån anslutet konto i svenska kronor om inte 
Banken meddelar annat eller annat har överenskommits. Bankens prislista 
finns tillgänglig på Bankens webbsidor www.alandsbanken.se och på 
Bankens kontor. Banken har rätt att göra ändringar i prislistan, se nedan 
under punkt 20. 
Kunden ska ersätta Bankens kostnader och utlägg i samband med Bankens 
uppdrag enligt dessa Allmänna bestämmelser, samt Bankens kostnader och 
utlägg för att bevaka och driva in Bankens fordran på Kunden.  

8. Bankens ersättning vid förmedling av Fondandelar 
När Banken förmedlar Fondandelar enligt uppdrag från Kunden får Banken 
en ersättning av respektive Fondbolag. I regel beräknas ersättningen 
dagligen på basis av Fondens aktuella värde (NAV) från den dag då 
förmedling sker tills Kunden löser in fondandelarna. 

9.  Skatter 
Kunden ska svara för skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt 
svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighets föreskrift eller 
beslut, mellanstatligt avtal eller Bankens avtal med svensk eller utländsk 
myndighet med avseende på värdepapper registrerade i Fonddepån eller 
med anledning av uppdrag som Banken utfört för Kundens räkning, t.ex. 
preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på 
utdelning. 
Banken kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift 
eller beslut, mellanstatligt avtal eller Bankens avtal med svensk eller 
utländsk myndighet, vara skyldig att för Kundens räkning vidta åtgärder 
beträffande skatt och andra avgifter grundat på utdelning, ränta, avyttring 
eller innehav avseende Kundens värdepapper. Det åligger Kunden att 

tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga 
handlingar, som Banken bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan 
skyldighet.  
Om Banken till följd av sådan skyldighet betalat skatt för Kundens räkning 
får Banken belasta anslutet konto med motsvarande belopp på sätt som 
anges i punkt 5 ovan. 
Banken ska, på särskilt uppdrag av Kunden, om rätt därtill föreligger och 
om Banken bedömer det som praktiskt och ekonomiskt möjligt, försöka 
medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av 
tillgodohavande hos skattemyndighet. Banken får i samband därmed teckna 
Kundens namn samt även lämna uppgift om Kunden och Kundens 
värdepapper i nödvändig omfattning. 
 
10. Meddelande m.m. 

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 (5) 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 och hävning med anledning av 
kommissionsuppdrag 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. Behandling av personuppgift, utlämnande av uppgift till annan 
Behandling av personuppgifter 
Banken kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden 
själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas 
från annat håll t.ex. via offentliga register) i den utsträckning det krävs för 
förberedelse och administration samt fullgörande av Fonddepåavtalet, 
uppdrag relaterade till avtalet och dessa Allmänna bestämmelser samt för 
fullgörande av Bankens rättsliga skyldigheter.  
Banken får behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden 
om regel-/villkorsändringar, finansiella instrument, produkter och tjänster 
m.m. med anknytning till Fonddepåavtalet och dessa Allmänna 
bestämmelser. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och 
kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt 
riskhantering.  

http://www.alandsbanken.se/
http://www.alandsbanken.se/


Sid 4(5) 
 

ÅBS3109-7 
 
Postadress   Telefon/Fax E-postadress  Styrelsens säte Org.nr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 
107 81 Stockholm   08-791 48 00  www.alandsbanken.se  Mariehamn 516406-0781 

08-611 26 90 

Behandling av Kundens personuppgifter kan även, om Kunden inte har 
begärt direktreklamspärr, komma att ske hos Banken för ändamål som 
avser direktmarknadsföring.  
Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande 
sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Bankens koncern eller 
samarbetsparter som Banken har avtal med.  
Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter om honom eller 
henne som behandlats av Banken ska Kunden skriftligen begära detta hos 
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, Personuppgiftsombudet, 107 81 
Stockholm. Kund som vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig 
uppgift kan vända sig till Banken på ovan angiven adress. 
 
Utlämnande av uppgift till annan 
Banken kan, till följd av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk 
myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och/eller institutets 
avtal med svensk eller utländsk myndighet, handelsregler eller avtal eller 
villkor för visst värdepapper, vara skyldig att till annan lämna uppgift om 
Kundens förhållanden enligt Fonddepåavtalet. Det åligger Kunden att på 
begäran av Banken lämna den information, inkluderande skriftliga 
handlingar, som Banken bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan 
skyldighet. 
 
Banken kan även komma att lämna ut uppgift om Kundens förhållanden 
enligt Fonddepåavtalet till annat institut med vilket Banken ingått avtal och 
om det av lag, föreskrift, beslut, mellanstatligt avtal eller avtal med 
myndighet medför skyldighet för sådant institut att lämna ut sådan 
kunduppgift eller inhämta sådan uppgift från institut. 

12. 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. 

13. Redovisning 
Redovisning av innehav på Fonddepån skickas till Kunden inom fjorton 
dagar efter utgången av varje kalenderår i form av årsredovisning. Kunden 
kan alltid få uppgift om innehav på Fonddepån genom att kontakta Banken. 
Kunden tillställs även en affärsbekräftelse efter varje utfört uppdrag. Om 
Kunden har ingått avtal med Banken om digitala tjänster tillhandahålls 
affärsbekräftelsen i digital form med anlitande av Bankens digitala tjänster, 
om inte särskilt avtal träffats om annat. Redovisning om fondandelsinnehav 
till Kunden sker med högst sex decimaler. Redovisar Fondbolag 
fondandelsinnehav till Banken med angivande av fler än sex decimaler, 
avrundar Banken enligt gängse avrundningsregler innan redovisning sker 
till Kunden. Kunden medger att årsredovisning och halvårsredogörelse som 
Banken i egenskap av förvaltare får från Fondbolag eller annan skickas till 
Kunden endast om Kunden begär detta. 

14. Felaktig registrering i Fonddepå m.m. 
Om Banken av misstag skulle registrera Fondandelar på Kundens 
Fonddepå eller sätta in medel på till Fonddepån anslutet konto, har Banken 
rätt att snarast möjligt korrigera registreringen eller insättningen i fråga. 
Kunden kan inte framställa några krav på ersättning gentemot Banken till 
följd av sådant misstag. Banken ska underrätta Kunden så snart Banken 
korrigerat misstaget. Om Kunden förfogat över av misstag registrerade 
Fondandelar eller insatta medel, ska Kunden snarast möjligt till Banken 
lämna tillbaka Fondandelarna eller betala tillbaka de medel som mottagits 
vid avyttringen eller insättningen. Om Kunden underlåter detta har Banken 
rätt att köpa in Fondandelarna i fråga och belasta Kundens konto med 
beloppet för Bankens fordran, samt vid Kundens förfogande över medel 
belasta Kundens konto med beloppet i fråga. 
Vad som här angetts gäller även då Banken i andra fall registrerat 
Fondandelar i Fonddepån eller satt in medel på konto, som inte skulle ha 
tillkommit Kunden. 

15. Begränsning av Bankens ansvar 
Banken kan inte vid något tillfälle göras ansvarig för värdeutvecklingen för 
de på Fonddepån registrerade Fondandelarna. De beslutsunderlag avseende 
till exempel tillgångsfördelning som tillställs Kunden kan inte heller utgöra 

grund för sådant ansvar. Varje placeringsbeslut fattas ensidigt av Kunden 
genom lämnat uppdrag om köp eller inlösen, om än med tillgång till av 
Banken presenterat beslutsunderlag.  
 
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 än som avses i andra stycket ovan ska 
inte ersättas av Banken, om Banken varit normalt aktsam.  
 
Banken ansvarar inte för skada som orsakats av att Fondbolag vidtagit 
åtgärd eller underlåter att vidta åtgärd och inte heller av uppdragstagare 
som Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. 
Detsamma gäller skada som orsakats av att Fondbolag eller uppdragstagare 
blivit insolventa. Banken ansvarar inte för skada som uppkommer för 
Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan 
komma att tillämpas mot Banken beträffande handel med Fondandelar.  
 
Banken ansvarar inte för indirekt skada. Denna begränsning gäller dock 
inte om den indirekta skadan har orsakats av Bankens grova vårdslöshet. 
Begränsningen gäller inte heller vid uppdrag som har lämnats av 
konsument om den indirekta skadan har orsakats av Bankens vårdslöshet. 
 
Föreligger hinder för Banken att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt 
dessa Allmänna bestämmelser eller enligt köp- eller inlösenuppdrag 
avseende Fondandelar till följd av dylik förfogandeinskränkning, får 
åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Kunden respektive 
Banken är i här nämnda fall inte skyldig att utge dröjsmålsränta på försenat 
belopp. Banken ansvarar inte för riktigheten av den information som 
Fondbolag m.fl. externa informationslämnare via Banken tillhandahåller 
Kunden.  

16. Reklamation och hävning 
Kunden ska omgående underrätta Banken om eventuella fel eller brister 
som framgår av affärsbekräftelse eller transaktionssammandrag eller i 
annan redovisning som lämnats av Banken, eventuella övriga fel eller 
brister i uppdragets utförande enligt dessa Allmänna bestämmelser, eller 
utebliven affärsbekräftelse (reklamation).  
 
Om Kunden vill häva ett uppdrag ska sådan begäran framföras uttryckligen 
till Banken i samband med att Banker underrättas om felet eller bristen.  
För utfört kommissionsuppdrag lämnat av konsument i egenskap av icke-
professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till 
Banken utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till 
Banken inom skälig tid efter det att Kunden insåg eller borde ha insett de 
omständigheter som legat till grund för aktuell begäran. 
 
Om reklamation, begäran om hävning eller begäran av annat pris inte 
lämnas i tid som anges ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, 
häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bankens sida. 

17. Inspelning av telefonsamtal 
Kunden är medveten om att Banken kan spela in och bevara telefonsamtal 
och annan elektronisk kommunikation i samband med att Kunden lämnar 
Banken uppdrag om handel eller instruktioner avseende Kundens depå och 
anslutna konton. Samtal kan även komma att spelas in och bevaras vid 
andra kontakter med Kunden som rör tjänsterna enligt Fonddepåavtalet och 
dessa Allmänna bestämmelser. 

18. Avstående från uppdraget  
Banken är inte skyldig att acceptera uppdrag enligt punkt 4 ovan. Banken 
får avsäga sig mottaget uppdrag om Kunden är i dröjsmål med de 
skyldigheter som ankommer på Kunden avseende uppdraget enligt dessa 
Allmänna bestämmelser eller det annars föreligger skälig anledning till 
detta. Banken får dessutom avsäga sig uppdrag utan att ange skälet för det, 
om Banken skulle misstänka att ett utförande av uppdraget skulle stå i strid 
med bestämmelserna i vid var tid gällande lagstiftning (t.ex. om 
marknadsmissbruk), tillämpliga marknadsregler, god sed på 
värdepappersmarknaden eller om Banken av annan anledning skulle finna 
att det föreligger särskilda skäl. 

http://www.alandsbanken.se/
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Vidare förbehåller sig Banken rätt att avsäga sig uppdrag enligt dessa 
bestämmelser inom tio (10) Bankdagar från det att Fondandelarna mottagits 
av Banken. Då gäller för överföring av Fondandelarna i fråga vad som 
nedan anges i punkt 19 om överföring vid uppsägning. 

19. Uppsägning 
Banken kan säga upp Fonddepåavtalet per brev till upphörande två (2) 
månader efter det att Kunden enligt punkt 10 ska anses ha fått meddelandet.  
 
Kunden kan säga upp Fonddepåavtalet på de sätt som framgår enligt punkt 
10 till upphörande en (1) månad efter det att Banken enligt samma punkt 
ska anses ha fått meddelandet.  
 
Vid Fonddepåavtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina 
skyldigheter enligt dessa bestämmelser. Fonddepåavtalet gäller dock i 
tillämpliga delar till dess att part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot 
motparten. Vidare får var och en av Banken och Kunden säga upp uppdrag 
enligt dessa Allmänna bestämmelser avseende vissa Fondandelar på samma 
villkor som anges ovan. 
 
Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp 
Fonddepåavtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit 
mot avtalet. I sådant fall ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning 
inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Banken 
får även säga upp Fonddepåavtalet med omedelbar verkan vid förändringar 
av Kundens skatterättsliga hemvist som medför att Banken inte längre kan 
fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande 
skatt enligt vad som anges i punkt 9 ovan eller att fullgörandet av sådan 
skyldighet avsevärt försvåras.  
 
Vid Fonddepåavtalets upphörande ska Banken tillse att samtliga 
Fondandelar omregistreras hos respektive Fondbolag i Kundens namn om 
Kunden inte vid uppsägningen lämnar andra anvisningar om överföring av 
på Fonddepån registrerade Fondandelar eller, såvida uppsägning avser 
vissa Fondandelar, dessa Fondandelar. Om överföringen i enlighet med av 
Kunden lämnade anvisningar enligt Bankens bedömning inte kan ske, får 
Banken omregistrera Fondandelarna enligt ovan eller på det sätt Banken 
finner lämpligt inlösa eller på annat sätt avveckla Fondandelarna, samt om 
Fondandelarna saknar värde låta avregistrera dessa. Banken har även rätt 
att förfara på samma sätt om omregistrering hos fondbolaget inte kan ske. 
Banken får ta betalt för vidtagna åtgärder samt för kostnaderna för 
avvecklingen genom avdrag från inlösenlikviden. Eventuellt överskott ska 
sättas in på Kundens konto i Banken, medan eventuellt underskott ska 
omgående ersättas av Kunden. 

20. Ändring av bestämmelserna och Bankens avgifter 
Ändringar av Fonddepåavtalet, dessa Allmänna bestämmelser eller 
Bankens avgifter ska ha verkan gentemot Kunden från och med två (2) 
månader efter det att Kunden enligt punkt 10 ovan ska anses ha mottagit 
meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har denna 
rätt till uppsägning utan iakttagande av under punkt 19 ovan nämnd 
uppsägningstid. 

21. Insättningsgaranti och investerarskydd 

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin som säkras genom 
Insättningsgarantifonden. Varje kontohavare har vid Ålandsbanken Abp:s 
eventuella insolvens rätt till ersättning för sin sammanlagda 
kontobehållning i Banken och Ålandsbanken Abp med ett belopp om högst 
100 000 euro. Kontohavarens fordran ersätts dock till fullt belopp om de 
medel som kontohavaren deponerat erhållits vid försäljning av en bostad 
som varit i eget bruk, om avsikten är att dessa medel ska användas för 
anskaffning av en ny bostad för eget bruk. Det sistnämnda skyddet gäller i 
sex månader räknat från insättningen. 

Finska Verket för finansiell stabilitet beslutar om utbetalning från 
Insättningsgarantifonden. Insättningsgarantifonden ska betala 
kontohavarens fordran inom 20 arbetsdagar från Finansinspektionens beslut 
om betalningsskyldighet för fonden. Om en bank försätts i likvidation eller 
konkurs räknas tiden från det att beslutet om likvidation eller konkurs 
fattats. Verket för finansiell stabilitet kan i vissa fall bevilja tilläggstid för 
utbetalningen. I ett ersättningsfall lämnar Insättningsgarantifonden närmare 
upplysningar om vilka åtgärder kontohavaren bör vidta för att trygga sina 

fordringar. Ytterligare information om den finska insättningsgarantin finns 
på Insättningsgarantifondens hemsida http://www.talletussuoja.fi/sv. 
 
Kunder (med undantag av jämbördiga motparter) omfattas av ett 
investerarskydd som upprätthålls av den finska ersättningsfondens skydd 
för investerare med ett kompletterande skydd från den svenska Riksgälden. 
Ersättningsfonden garanterar att klara och ostridiga tillgodohavanden 
betalas om Banken på grund av insolvens eller annan motsvarande orsak 
inte inom en stadgad tid kan betala investerarnas tillgodohavanden. En och 
samma investerare har rätt till ersättning med högst det belopp som 
föreskrivs i lagen (1999:158) om investerarskydd vilket per den 1 oktober 
2015 uppgår till 250 000 svenska kronor. 

22. 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 
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.  

23. Tillämplig lag 
Tolkning och tillämpning av Fonddepåavtalet och dessa Allmänna 
bestämmelser 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/
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