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AVTAL OM INVESTERINGSSPARKONTO 

 
ALLMÄNT Investeringssparkontot innefattar dels en depå för förvaring av finansiella instrument och dels 

åtminstone ett inlåningskonto i svenska kronor. De tillgångar som på detta sätt hör till och förvaras på 
Investeringssparkontot redovisas skattemässigt som en enhet. 

AVTAL Mellan undertecknad kontoinnehavare (Kunden) och Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, 
(Banken) träffas avtal om Investeringssparkonto för Kunden hos Banken enligt nedanstående villkor 
samt enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO 
(ISK-villkoren), Bankens vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 
DEPÅAVTAL, 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).  

Om ISK-villkoren och sådana allmänna bestämmelser, allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, 
ska ISK-villkoren ha företräde. 

 

 

 

 

 

PANTSÄTTNING Kunden pantsätter till Banken, till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande 
förpliktelser gentemot Banken i anledning av Avtalet, dels samtliga de Finansiella Instrument som 
vid var tid finns förtecknade på Investeringssparkontot, dels samtliga de Finansiella Instrument som 
Kunden vid var tid förvärvat för förvaring på Investeringssparkontot samt dels samtliga kontanta 
medel som vid var tid finns insatta på Investeringssparkontot. 

FULLMAKT FÖR 
ÅLANDSBANKEN  

Kunden befullmäktigar härmed Banken att, om, enligt Bankens bedömning, behov finns, för Kundens 
räkning öppna en annan depå och/eller konto eller ett annat Investeringssparkonto i Banken samt att, i 
enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller 
konto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får 
förvaras på Investeringssparkontot.   

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 ISK-villkoren, under Övrigt punkt 4. 

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 ISK-villkoren, punkt 15. 
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Allmänna villkor för Investeringssparkonto 
DEFINITIONER 

Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett 
Investeringssparkonto och som Kunden, eller Banken för Kundens räkning, 
har öppnat hos Banken eller som Kunden har öppnat hos ett annat institut.  

Avtalet: det av parterna genom undertecknade av Kundavtalet godkända 
avtalet om Investeringssparkonto inklusive Bankens vid var tid gällande 
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO, 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL samt 
Ålandsbankens riktlinjer för utförande och vidarebefordran av 
värdepappersuppdrag.   

Bankdag: dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som 
vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana dagar 
likställda med helgdag är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton 
samt nyårsafton). 

Betydande Ägarandelar: Finansiella Instrument som getts ut av ett företag 
och som innebär att innehavaren av instrumenten direkt eller indirekt äger 
eller på ett liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst tio 
(10) procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. 
Även Närståendes direkta eller indirekta innehav ska tas med i 
beräkningen.  

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lagen (2007:528) 
om värdepappersmarknaden.  

Fondandelar: andelar i en värdepappersfond eller specialfond som avses i 
lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Godkända Investeringstillgångar: endast sådana investeringstillgångar 
som Banken vid var tid tillåter får överföras till Investeringssparkontot. 
Upplysningar om de investeringstillgångar som Banken vid var tid tillåter 
lämnas av Bankens samtliga kontor.  

Handelsplattform: sådan marknad inom EES som avses i lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden.  

Innehav av Investeringssparkonto: Investeringssparkonto får endast 
innehas av en enda fysisk person eller ett enda dödsbo. 

Investeringsföretag: sådant svenskt värdepappersbolag, svenskt 
kreditinstitut, utländskt värdepappersföretag och utländskt kreditinstitut 
som enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto får ingå avtal om 
investeringssparkonto.  

Investeringstillgångar: tillgångar som enligt lagen (2007:528) om 
investeringssparkonto får förvaras på ett Investeringssparkonto, dvs. sådana 
Finansiella Instrument som (i) är upptagna till handel på en Reglerad 
Marknad eller motsvarande marknad utanför EES, (ii) handlas på en 
Handelsplattform eller (iii) utgör Fondandelar. Betydande Ägarandelar och 
Kvalificerade Andelar är inte Investeringstillgångar. 

Investeringssparkonto: sådant konto som uppfyller kraven i lagen 
(2011:1268) om investeringssparkonto. 

Kontofrämmande Tillgång: sådant Finansiellt Instrument som inte är en 
Investeringstillgång.  

Kvalificerade Andelar: sådana aktier och andra Finansiella Instrument i 
eller avseende fåmansföretag som omfattas av särskilda beskattningsregler 
i inkomstskattelagen (1999:1229) . 

Närstående: sådan person som omfattas av definitionen av närstående i 
inkomstskattelagen (1999:1229) . 

Reglerad Marknad: sådan marknad som avses i lagen (2007:528) om 
värdepappers-marknaden. 

1. FÖRVARING AV TILLGÅNGAR PÅ 
INVESTERINGSSPARKONTOT 

1.1.1 På Investeringssparkontot får Kunden förvara endast Godkända 
Investeringstillgångar samt kontanta medel, om inte annat framgår av 
Avtalet. 

1.1.2 En uppräkning av vilka Finansiella Instrument som utgör 
Godkända Investeringstillgångar återfinns i Bankens 
FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO.   

1.1.3 Banken ska publicera en lista över vid var tid Godkända 
Investeringstillgångar på www.alandsbanken.se. På Kundens begäran ska 
Banken även tillhandahålla en aktuell lista över Godkända 
Investeringstillgångar direkt till Kunden.  

1.1.4 Det åligger Kunden att vid var tid hålla sig uppdaterad om vilka 
tillgångar som får förvaras på Investeringssparkontot.  

1.1.5 Ett Finansiellt Instrument är förvarat på Investeringssparkontot när 
Banken har förtecknat det på kontot.  

1.1.6 Det åligger Kunden att fortlöpande hålla sig uppdaterad om vilka 
Finansiella Instrument som vid varje givet tillfälle förvaras på 
Investeringssparkontot. 

2. ÖVERFÖRING AV FINANSIELLA INSTRUMENT TILL 
INVESTERINGSSPARKONTOT 

2.1 ÖVERFÖRING FRÅN EGET KONTO 

2.1.1 Kunden får överföra endast Investeringstillgångar som Banken vid 
var tid tillåter samt Kunden själv äger till Investeringssparkontot. En sådan 
överföring kan ske från ett Annat Eget Konto eller från ett annat eget 
Investeringssparkonto. Sker överföringen från ett Annat Eget Konto 
betraktas överföringen skatterättsligt som en avyttring. 

2.1.2 Kunden får inte överföra varken Investeringstillgångar som inte är 
godkända av Banken eller Kontofrämmande Tillgångar till 
Investeringssparkontot.  

2.2 ÖVERFÖRING FRÅN ANNAN PERSON 

2.2.1 Godkända Investeringstillgångar får överföras till 
Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgångarna överförs 
till kontot i samband med Kundens förvärv av tillgångarna och förvärvet 
har skett:   

1. på en Reglerad Marknad eller annan motsvarande marknad utanför 
EES eller på en Handelsplattform; 

2. på så sätt att nya Fondandelar utfärdas;  

3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på 
tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot; 

4. från Banken; 

5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till 
aktieägarna vid fusion eller delning av aktiebolag och om 
tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet 
förvarades på kontot;  

6. från köpande bolag om förvärvet var ett led i ett förfarande om an-
delsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som 
vid förvärvet förvarades på kontot;  

7. från en annan person om tillgångarna vid förvärvet förvarades på 
dennas Investeringssparkonto; eller 

8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på 
Investeringssparkontot.  

2.2.2 Investeringstillgångar som inte är godkända av Banken får 
överföras till Investeringssparkontot av en annan person endast om 
tillgångarna överförs till kontot i samband med Kundens förvärv av 
tillgångarna och förvärvet har skett: 

1. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till 
aktieägarna vid fusion eller delning av aktiebolag och om 
tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet 
förvarades på kontot;  

2. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om 
andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar 
som vid förvärvet förvarades på kontot; eller  

3. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på 
Investeringssparkontot.  

2.2.3 Kontofrämmande Tillgångar får överföras till 
Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgångarna överförs 
till kontot i samband med Kundens förvärv av tillgångarna och förvärvet 
har skett:  
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1. från emittenten om tillgångarna senast den trettionde (30) dagen 
efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel på en 
Reglerad Marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller 
på en Handelsplattform;  

2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg 
teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande Finansiella 
Instrument och om förvärvet grundades på tillgångar som vid 
förvärvet förvarades på kontot;  

3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till 
aktieägarna vid en fusion eller delning av aktiebolag och om 
tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet 
förvarades på kontot;  

4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om 
andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar 
som vid förvärvet förvarades på kontot; eller  

5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på 
Investeringssparkontot.  

2.2.4 Sådana Finansiella Instrument som avses i 2.2.1 - 2.2.3 får dock 
inte överföras till Investeringssparkontot om förvärvet grundas på 
Betydande Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller på sådana 
Kontofrämmande Tillgångar som vid tidpunkten för förvärvet förvarades 
på Investeringssparkontot med stöd av 4.3.3.   

2.2.5 Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar får inte 
överföras till Investeringssparkontot med tillämpning av 2.2.3 punkt 1.   

 

3. ÖVERFÖRING AV FINANSIELLA INSTRUMENT FRÅN 
INVESTERINGSSPARKONTOT 

3.1 ÖVERFÖRING TILL EGET KONTO 

3.1.1 Kunden får överföra Investeringstillgångar från 
Investeringssparkontot till ett annat eget Investeringssparkonto endast om 
tillgångarna får förvaras på det mottagande kontot.   

3.1.2 Kunden får inte överföra Investeringstillgångar från 
Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto.  

3.1.3 Kunden får överföra Kontofrämmande Tillgångar från 
Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto.  

3.2 ÖVERFÖRING TILL ANNAN PERSON 

3.2.1 Kunden får överföra Investeringstillgångar och Kontofrämmande 
Tillgångar från Investeringssparkontot till en annan person endast om 
Kunden genom försäljning, byte eller liknande har överlåtit tillgångarna:  

1. på en Reglerad Marknad eller annan motsvarande marknad utanför 
EES eller en Handelsplattform; 

2. på så sätt att Fondandelar löses in; 

3. till den som har emitterat tillgångarna;  

4. till Banken;  

5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt 
uppköpserbjudande;  

6. till köpande bolag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om 
andelsbyte; eller 

7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett 
förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag. 

3.2.2 Kunden får även överföra Investeringstillgångar vilka Kunden har 
överlåtit genom försäljning, byte eller liknande från Investeringssparkontot 
till en annan person om tillgångarna vid överlåtelsen direkt förs över till 
dennas Investeringssparkonto och om tillgångarna får förvaras på det 
mottagande kontot. 

3.2.3 Kunden får överföra Investeringstillgångar vilka Kunden har 
överlåtit genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt från 
Investeringssparkontot till en annan person endast om överföringen sker 
direkt till dennas Investeringssparkonto och om tillgångarna får förvaras på 
det mottagande kontot. 

3.2.4 Kunden får överföra Kontofrämmande Tillgångar vilka Kunden 
har överlåtit genom arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande från 

Investeringssparkontot till en annan person endast om överföringen sker till 
ett konto som inte är ett Investeringssparkonto.  

4. TILLFÄLLIG FÖRVARING AV VISSA TYPER AV 
FINANSIELLA INSTRUMENT  

4.1 ALLMÄNT 

4.1.1 Det som framgår av avsnitt 4.2 och 4.3 utgör en uttömmande 
uppräkning av de situationer då Investeringstillgångar som inte är 
godkända av Banken och vissa typer av Kontofrämmande Tillgångar 
tillfälligt får förvaras på Investeringssparkontot.  

4.1.2 Om sådana tillgångar som avses i 4.2.1, 4.3.2 och 4.3.3 övergår till 
att bli Godkända Investeringstillgångar inom den nedan angivna tidsfristen, 
får de förvaras på Investeringssparkontot. 

4.2 INVESTERINGSTILLGÅNGAR SOM INTE ÄR GODKÄNDA 
AV BANKEN 

4.2.1 Investeringstillgångar som inte är godkända av Banken får 
förvaras på Investeringssparkontot till och med den sextionde (60) dagen 
efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev klassificerade som sådana 
tillgångar respektive blev förtecknade på kontot.  

4.3 VISSA TYPER AV KONTOFRÄMMANDE TILLGÅNGAR 

4.3.1 Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar som inte var 
sådana tillgångar när de överfördes till Investeringssparkontot eller som har 
överförts till kontot på det sätt som framgår av 2.2.3 punkterna 2–5, får 
förvaras på Investeringssparkontot till och med den trettionde (30) dagen 
efter den dag då tillgångarna först klassificerades som sådana tillgångar 
eller blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska, även om de under 
tidsfristen övergår till att klassificeras som andra tillgångar, flyttas ut från 
Investeringssparkontot senast denna dag.  

4.3.2 Andra Kontofrämmande Tillgångar än Betydande Ägarandelar 
eller Kvalificerade Andelar och som var Investeringstillgångar när de 
överfördes till Investeringssparkontot eller som har överförts till kontot 
med stöd av Kundens befintliga innehav av Finansiella Instrument på det 
sätt som avses i 2.2.3 punkterna 2–5, får förvaras på Investeringssparkontot 
till och med den sextionde (60) dagen efter utgången av det kvartal då 
tillgångarna blev klassificerade som sådana tillgångar respektive blev 
förtecknade på kontot.  

4.3.3 Andra Kontofrämmande Tillgångar än Betydande Ägarandelar 
eller Kvalificerade Andelar som, när de överfördes till 
Investeringssparkontot, avsågs att tas upp till handel på det sätt som 
framgår av 2.2.3 punkt 1, får förvaras på Investeringssparkontot till och 
med den sextionde (60) dagen efter den dag då de emitterades.  

4.4 INFORMATIONSSKYLDIGHET 

4.4.1 Kunden ska om det kommer till dennas kännedom att (i) 
Investeringstillgångar som inte är godkända av Banken eller (ii) 
Kontofrämmande Tillgångar förvaras på Investeringssparkontot, så snart 
som möjligt informera Banken om detta. 

4.4.2 Banken ska inom fem (5) dagar från det att det kommit till 
Bankens kännedom att Kontofrämmande Tillgångar förvaras på 
Investeringssparkontot, informera Kunden om detta samt inom vilken tid 
tillgångarna senast måste flyttas från Investeringssparkontot. 

4.4.3 Vid tillämpning av 4.4.2 ska Banken anses ha fått kännedom om 
att Kontofrämmande Tillgångar förvaras på Investeringssparkontot när 
tjugofem (25) dagar har gått från utgången av det kvartal då de 
Kontofrämmande Tillgångarna först förvarades på Investeringssparkontot i 
egenskap av Kontofrämmande Tillgångar. Detta gäller dock inte för 
Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar eller sådana 
Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på kontot med stöd av 4.3.3.  

4.5 FLYTT AV INVESTERINGSTILLGÅNGAR SOM INTE ÄR 
GODKÄNDA AV BANKEN OCH AV KONTOFRÄMMANDE 
TILLGÅNGAR   

4.5.1 Kunden ska, inom de tidsfrister som anges i avsnitt 4.2 och 4.3 
ovan, flytta Investeringstillgångar som inte är godkända av Banken 
och/eller Kontofrämmande Tillgångar från Investeringssparkontot. En 
sådan flytt kan ske antingen genom att Kunden, i enlighet med Avtalet, 
överför tillgångarna till ett annat förvar eller genom att Kunden överlåter 
tillgångarna.  

4.5.2 Om Kunden inte senast 10 dagar före den tidpunkt som anges i 
4.2.1 har överlåtit Investeringstillgångar som Banken inte godkänner och 
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som tillfälligt förvaras på Investeringssparkontot eller anvisat Banken till 
vilket annat eget Investeringssparkonto sådana tillgångar ska överföras, får 
Banken för Kundens räkning vid den tidpunkt och på det sätt som Banken 
bestämmer, avyttra hela eller delar av Kundens innehav av tillgångarna.  

4.5.3 Om Kunden inte senast 10 dagar före de tidpunkter som anges i 
4.3.1 - 4.3.3 har överlåtit Kontofrämmande Tillgångar som tillfälligt 
förvaras på Investeringssparkontot eller anvisat Banken till vilket Annat 
Eget Konto sådana tillgångar ska överföras, får Banken efter eget 
bestämmande välja mellan att för Kundens räkning (i) överföra tillgångarna 
till Annat Eget Konto i Banken eller (ii) vid den tidpunkt och på det sätt 
som Banken bestämmer, avyttra hela eller delar av Kundens innehav av 
tillgångarna.  

5. KONTANTA MEDEL OCH RÄNTEBERÄKNING  

5.1.1 Kunden får sätta in kontanta medel på och ta ut kontanta medel 
från Investeringssparkontot. 

5.1.2 En annan person än Kunden får sätta in kontanta medel på 
Investeringssparkontot.  

5.1.3  Ränta på innestående medel på kontot beräknas och gottgörs 
kontot efter de räntesatser och enligt de grunder som Banken vid var tid 
tillämpar på konto av detta slag. Ränta på innestående medel beräknas på 
dagligt valutadagssaldo, på basis av verkligt antal dagar genom ett år av 
365 dagar och läggs till kapitalet vid utgången av varje kalenderår eller då 
kontot avslutas. 

Ränta på insatt belopp beräknas från och med insättningsdagen. Ränta på 
uttaget belopp beräknas till och med dagen före uttagsdagen. Uppgift om 
vid var tid gällande räntesatser och beräkningsgrunder finns på Bankens 
webbsidor www.alandsbanken.se och på Bankens kontor. 

Banken får ändra räntesatsen på kontot. Om räntesatsen ändras ska Banken 
informera kontohavaren genom annons i dagspress, genom särskilt 
meddelande via digitala tjänster eller skriftligen per brev om inte ändringen 
är obetydlig eller till fördel för kontohavaren. Om Banken råder över 
omständigheten som ligger till grund för ränteändringen, ska Banken 
meddela kontohavaren om ändringen minst 14 dagar innan ändringen 
börjar gälla. I andra fall ska meddelandet lämnas så snart som möjligt.  
Banken får ändra beräkningsgrunderna för ränta på kontot. Banken ska 
informera kontohavaren skriftligt per brev, genom särskilt meddelande via 
digitala tjänster eller genom annons i dagspress 14 dagar innan ändringen 
träder i kraft. 

6. RÄNTA, UTDELNING OCH ANNAN AVKASTNING  

6.1.1 Ränta, utdelning och annan avkastning som är hänförlig till de 
tillgångar som vid var tid förvaras på Investeringssparkontot ska överföras 
direkt till Investeringssparkontot. För ersättning hänförlig till överlåtelse av 
Finansiella Instrument gäller dock vad som framgår av avsnitt 8.3. 

6.1.2 Kunden ansvarar för att ränta, utdelning och annan avkastning som 
är hänförlig till Betydande Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller sådana 
Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot med 
stöd av 4.3.3 inte överförs till Investeringssparkontot. Om Kunden inte har 
lämnat någon annan anvisning får Banken efter eget bestämmande överföra 
sådan ränta, utdelning och annan avkastning till ett Annat Eget Konto i 
Banken.     

7. ÅTAGANDEN AVSEENDE FÖRVARADE FINANSIELLA 
INSTRUMENT    

7.1.1 Bankens åtaganden vad gäller de tillgångar som förvaras på 
Investeringssparkontot följer de av Banken vid var tid gällande 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL. 

7.1.2 Banken förbehåller sig rätten att inte genomföra de åtaganden som 
framgår av ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL, om 
detta skulle strida mot bestämmelserna i Avtalet eller lagen om 
investeringssparkonto.  

8. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 

8.1 ALLMÄNT 

8.1.1 Vid köp och försäljning av tillgångar på Investeringssparkontot 
gäller, utöver vad som framgår nedan, de av Banken vid var tid gällande 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL och Bankens 
särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och 
fördelning av order. 

8.1.2 Banken förbehåller sig rätten att inte genomföra köp- eller 
säljuppdrag för Kundens räkning avseende Finansiella Instrument i de fall 
de Finansiella Instrumenten inte utgör Investeringstillgångar som är 
godkända av Banken respektive av mottagande institut samt i de fall 
uppdraget i övrigt skulle strida mot Avtalet eller lagen om 
investeringssparkonto. 

8.2  FÖRVÄRV AV FINANSIELLA INSTRUMENT  

8.2.1 Kunden ska själv och i förväg kontrollera att de Finansiella 
Instrument som Banken ges i uppdrag att förvärva för Kundens räkning 
utgör Godkända Investeringstillgångar.  

8.2.2 Vid Kundens förvärv av Finansiella Instrument till 
Investeringssparkontot ska betalning ske med tillgångar som förvaras på 
Investeringssparkontot.  

8.2.3 Vid Kundens förvärv av Finansiella Instrument till 
Investeringssparkontot får betalning ske i form av Finansiella Instrument 
som förvaras på Investeringssparkontot (byte) endast om sådan överföring 
sker i enlighet med avsnitt 3.2. 

8.3 ERSÄTTNING VID ÖVERLÅTELSE AV FINANSIELLA 
INSTRUMENT  

8.3.1 Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument som sker på det 
sätt som anges i 3.2.1 punkterna 1–7, ska ersättning som erhålls i form av 
kontanta medel överföras direkt till Investeringssparkontot.  

8.3.2 Vid Kundens överlåtelse av Investeringstillgångar som sker på det 
sätt som anges i 3.2.2, ska ersättning som erhålls i form av kontanta medel 
överföras direkt till Investeringssparkontot. 

8.3.3 Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument som sker på det 
sätt som anges i 3.2.1 och 3.2.2, ska ersättning som erhålls i form av 
Investeringstillgångar överföras direkt till Investeringssparkontot.  

8.3.4 Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument ska ersättning 
som erhålls i form av Kontofrämmande Tillgångar överföras till 
Investeringssparkontot endast om (i) överföringen av tillgångar till 
Investeringssparkontot sker i enlighet med 2.2.3 - 2.2.5 samt om (ii) 
Kunden inte har anvisat ett annat förvar till vilken sådan ersättning istället 
ska överföras.   

8.3.5 Kunden ansvarar för att ersättning vid överlåtelse av Betydande 
Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller sådana Kontofrämmande 
Tillgångar som tillfälligt förvaras på Investeringssparkontot med stöd av 
4.3.3, inte överförs till Investeringssparkontot. Sådan ersättning, i form av 
kontanta medel eller Finansiella Instrument, ska istället överföras till av 
Kunden anvisat annat förvar. Om Kunden inte har lämnat någon sådan 
anvisning, får Banken efter eget bestämmande överföra ersättningen till ett 
Annat Eget Konto i Banken. 

9. PANTSÄTTNING 

9.1.1 För pantsättning gäller, utöver vad som framgår nedan, de av 
Banken vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 
DEPÅAVTAL. 

9.1.2 Kunden pantsätter till Banken, till säkerhet för samtliga Kundens 
nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Banken i anledning av 
Avtalet (i) samtliga de Finansiella Instrument som vid var tid finns 
förtecknade på Investeringssparkontot, (ii) samtliga de Finansiella 
Instrument som Kunden vid var tid har förvärvat för förvaring på 
Investeringssparkontot samt (iii) samtliga kontanta medel som vid var tid 
finns insatta på Investeringssparkontot. 

9.1.3 Kunden får inte pantsätta Finansiella Instrument som förvaras på 
Investeringssparkontot som säkerhet för förpliktelser som Kunden har 
gentemot annan än Banken.  

9.1.4 Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Banken enligt 
Avtalet, t.ex. att erforderliga Finansiella Instrument i samband med 
försäljning inte finns förvarade på Investeringssparkontot, får Banken ta 
panten i anspråk på det sätt Banken finner lämpligt. Vid ianspråktagande av 
pant ska Banken förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt 
Bankens bedömning kan ske utan förfång för Banken, i förväg underrätta 
Kunden om detta. 

10. ÖVERLÅTELSE AV INVESTERINGSSPARKONTO 

10.1.1 Investeringssparkontot kan inte överlåtas. 
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11.  ÖVERFÖRINGAR MELLAN 
INVESTERINGSSPARKONTON HOS OLIKA 
INVESTERINGSFÖRETAG 

11.1.1 Vid överföringar av Investeringstillgångar mellan 
Investeringssparkonton hos olika Investeringsföretag åligger det Kunden att 
på förhand försäkra sig om att det mottagande Investeringsföretaget kan ta 
emot de aktuella tillgångarna.  

11.1.2 Kundens överföring av Investeringstillgångar till ett annat 
Investeringsföretag ska anses verkställd då tillgångarna har förtecknats på 
Investeringssparkontot hos det mottagande Investeringsföretaget. 

11.1.3 Vid överföringar till Investeringssparkontot från ett annat 
Investeringsföretag får Banken vägra att ta emot tillgångar för förvaring på 
Investeringssparkontot som inte är Godkända Investeringstillgångar.  

12. UPPSÄGNING AV INVESTERINGSSPARKONTOT   

12.1.1 Vardera parten får säga upp Avtalet till upphörande 30 dagar efter 
det att part till motparten i brev avsänt uppsägningen. 

12.1.2 Oavsett vad som sagts i 12.1.1 får vardera parten skriftligen säga 
upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan om motparten 
väsentligen har brutit mot Avtalet eller andra instruktioner eller 
överenskommelser som gäller för de handels- och förvaringstjänster 
avseende Finansiella Instrument eller de kontotjänster som är anslutna till 
Investeringssparkontot.  

12.1.3 Avtalet upphör dock tidigast vid Investeringssparkontots 
avslutande enligt 12.1.4. 

12.1.4 Investeringssparkontot ska som huvudregel avslutas vid den 
tidpunkt Avtalet upphör enligt 12.1.1 och 12.1.2.  Om det vid tidpunkten 
för uppsägning av Avtalet förvaras Finansiella Instrument och/eller 
kontanta medel på Investeringssparkontot eller om Finansiella Instrument 
har förvärvats för att förvaras på Investeringssparkontot men ännu inte har 
förtecknats på kontot ska Investeringssparkontot dock istället avslutas så 
snart samtliga tillgångar flyttats från Investeringssparkontot. Kunden ska i 
dessa situationer snarast (i) anvisa ett annat eget Investeringssparkonto till 
vilket Investeringstillgångar ska överföras, (ii) anvisa ett Annat Eget Konto 
till vilket Kontofrämmande Tillgångar ska överföras och/eller (iii) överlåta 
tillgångarna i enlighet med 3.2.  

12.1.5 Om Kunden inte senast 10 dagar från uppsägning enligt 12.1.1 
eller senast 10 dagar  från uppsägning enligt 12.1.2 varken har anvisat till 
vilket annat förvar Investeringstillgångar och/eller Kontofrämmande 
Tillgångar ska överföras eller överlåtit tillgångarna, får Banken för 
Kundens räkning vid tidpunkt och på sätt som Banken bestämmer (i) 
avyttra tillgångarna och därefter överföra samtliga kontanta medel från 
Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto i Banken och/eller (ii) 
överföra Kontofrämmande Tillgångar till ett Annat Eget Konto i Banken.    

13. UPPHÖRANDE AV INVESTERINGSSPARKONTOT PÅ 
GRUND AV LAG 

13.1.1 Om kontot upphör som Investeringssparkonto enligt 28 § lagen 
om investeringssparkonto ska de tillgångar som förvaras på kontot inte 
längre schablonbeskattas. Banken ska, inom fem (5) dagar från det att 
Banken fått kännedom om detta, informera Kunden om att 
Investeringssparkontot har upphört och att det åligger Kunden att snarast 
överföra samtliga tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot till ett 
annat förvar eller överlåta tillgångarna.  

13.1.2 Om Kunden inte senast 10 dagar från det att Banken har 
informerat Kunden om Investeringssparkontots upphörande enligt 13.1.1 
varken har anvisat till vilket annat förvar som tillgångarna ska överföras 
eller överlåtit tillgångarna, får Banken vidta de åtgärder som framgår av 
12.1.5 och därefter avsluta kontot. Avtalet upphör att gälla när kontot har 
avslutats. 

14. SKATTER, AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER 

14.1 SKATT PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT 

14.1.1 Kunden ansvarar för skatter och andra avgifter som ska betalas 
enligt svensk eller utländsk lag med avseende på tillgångar som förtecknas 
på Investeringssparkontot, t.ex. utländsk källskatt och svensk kupongskatt 
på utdelning.   

14.1.2 Banken ska varje år tillställa Skatteverket uppgifter om den 
schablonintäkt som är hänförlig till Kundens Investeringssparkonto.  

14.1.3 Andra Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på ett 
Investeringssparkonto än Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på 
Investeringssparkonto med stöd av 17 § lagen om investeringssparkonto 
ska inte ingå i dem schablonmässigt beräknade intäkten utan istället 
beskattas konventionellt.  

14.2  SKATTERÄTTSLIG HEMVIST 

14.2.1 Investeringssparkontot kan innehas av Kunden oavsett om denna 
är obegränsat eller begränsat skattskyldig.  

14.2.2 Det åligger Kunden att vid var tid ha kännedom om sin 
skatterättsliga hemvist.  

14.2.3 Kunden förbinder sig att utan dröjsmål till Banken skriftligen 
anmäla förändringar i sin skatterättsliga hemvist, t.ex. vid flytt utomlands.  

14.3 AVGIFTER 

14.3.1 Uppgifter om Bankens avgifter för Investeringssparkontot samt 
tjänster som har samband med Investeringssparkontot framgår av Bankens 
FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO.  

14.3.2 Information om vid var tid gällande avgifter för 
Investeringssparkontot publiceras på Bankens webbsida, 
www.alandsbanken.se. På Kundens begäran ska Banken även 
tillhandahålla uppgifter om aktuella avgifter direkt till Kunden.  

14.3.3 För det fall det enligt Bankens bedömning föreligger risk för att 
Kundens medel på kontot kan komma att understiga beräknad men ännu 
inte inbetald skatt eller avgift får Banken på det sätt som är lämpligt avyttra 
tillgångar på Investeringssparkontot i sådan utsträckning att nämnda risk 
inte längre bedöms föreligga. Banken får även underlåta att utföra av 
Kunden begärd omplacering och varje annan disposition av tillgångarna 
som förvaras på Investeringssparkontot i den utsträckning detta enligt 
Bankens bedömning medför att nämnda risk skulle uppstå eller öka. 
Banken ska förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt 
Bankens bedömning kan ske utan förfång för Banken, i förväg underrätta 
Kunden om åtgärd och/eller underlåtenhet enligt ovan. 

14.4 ÖVRIGA KOSTNADER  

14.4.1 Kunden ska stå för de kostnader som uppstår vid avyttring, 
överföring eller öppnande av annan förvaring enligt Avtalet.     

15. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR OCH AVGIFTER 

15.1.1 Ändringar av dessa allmänna villkor eller Bankens avgifter ska ha 
verkan gentemot Kunden från och med trettionde (30) dagen efter det att 
Kunden ska anses ha mottagit meddelande om ändringen. 

16. INSÄTTNINGSGARANTI OCH INVESTERARSKYDD 

Med avvikelse från vad som anges i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
FÖR DEPÅAVTAL gäller följande avseende insättningsgaranti och 
investerarskydd:  

16.1 INSÄTTNINGSGARANTI 

Kontanta medel inom Investeringssparkontot omfattas av den svenska 
statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Insättningsgarantin 
ersätter vid Ålandsbanken Abp:s eventuella insolvens ett belopp som 
fastställs enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, vilket per den 1 
oktober 2015 uppgår till motsvarande högst 100 000 euro. Om Kunden 
dessutom har andra konton i Banken eller Ålandsbanken Abp som omfattas 
av den finska insättningsgarantin, så utgår dock ersättning för 
medlen/kontona från den svenska respektive finska insättningsgarantin om 
totalt sammanlagt högst 100 000 euro.  

Det finska Verket för finansiell stabilitet beslutar om ersättning ska ske ur 
insättningsgarantin. Fordran ska betalas inom 20 bankdagar från Verket för 
finansiell stabilitets beslut om betalningsskyldighet. 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.  

16.2 INVESTERARSKYDD 

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Kunden, om denna i 
händelse av Ålandsbanken Abp:s eventuella insolvens inte skulle få ut sina 
finansiella instrument och medel hos Banken, rätt till särskild ersättning 
med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per 1 oktober 2015 uppgår till 
högst 250 000 svenska kronor. Om Kunden dessutom har andra finansiella 
instrument eller konton i Banken eller Ålandsbanken Abp som omfattas av 
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det svenska investerarskyddet eller den finska ersättningsfonden för 
investerare så utgår dock ersättning för instrumenten/kontona från det 
svenska investerarskyddet respektive från den finska Ersättningsfonden för 
investerare om totalt sammanlagt högst 250 000 svenska kronor. 

Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Banken tagit emot med 
redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett (1) år 
från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter 
prövning betalar ut ersättning.  
 

ÖVRIGT 

1. ÄNDRING AV UPPGIFT  

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. Om Kunden 
önskar att en annan adress än den som framgår av SPAR ska användas, ska 
Kunden skriftligen anmäla detta till Banken. . Det åligger Kund som byter 
skatterättslig hemvist att anmäla detta till Banken. Om Kunden har 
skatterättslig hemvist utanför Sverige ska Kunden meddela Banken sitt 
utländska skatteregistreringsnummer. 

2. MEDDELANDEN 

Kunden samtycker härmed till att Banken har rätt att tillhandahålla 
information till Kunden via e-post till av Kunden angiven e-postadress. E-
post ska anses kommit Kunden tillhanda senast påföljande bankdag. 

Har Banken sänt meddelande om kontot i rekommenderat brev, eller 
vanligt brev, till Kunden ska meddelandet anses ha kommit Kunden 
tillhanda senast sju (7) dagar efter avsändandet, om brevet sänts till den 
adress som framgår av statens person- och adressregister, SPAR eller den 
adress som Kunden meddelat Banken enligt Övrigt punkt 1. 

Meddelande genom telefax, Internet eller annan elektronisk 
kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast påföljande 
bankdag om det sänts till av Kunden angiven e-postadress, telefonnummer 
eller motsvarande. 

3. 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. 
Begränsningen gäller inte heller vid uppdrag som har lämnats av 
konsument om den indirekta skadan har orsakats av Banken vårdslöshet. 

Föreligger hinder för Banken, på grund av omständighet som anges i första 
stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna 
bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avseende värdepapper 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.  

För genomförande av betaltjänster gäller istället för första stycket ovan att 
Banken inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara 
omständigheter som Banken inte har något inflytande över och vars 
konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla 
ansträngningar. Ansvar för genomförande av betaltjänster inträder inte 
heller då Banken eller den Banken anlitat handlar i enlighet med svensk lag 
eller unionsrätt. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller 
att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket 
får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av 
uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den 
räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte 
skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av 
Riksbanken fastställda, vid var tid gällande referensräntan enligt 9 § 
räntelagen (1975:635) med tillägg av två (2) procentenheter. Är Banken till  

följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot 
betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till 
ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH 
UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER 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 Depåavtalet, 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 Depåavtalet och dessa Allmänna bestämmelser. 
Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, 
affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.  

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 skyldigatt till annan lämna uppgift om 
Kundens förhållanden enligt Depåavtalet. 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 Depåavtalet 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. 

5. INFORMATION TILL KONSUMENTER OM LAGEN OM 
DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER 
(2005:59) 

INFORMATION OM TJÄNSTER 

Information om tjänster framgår på Bankens webbsidor, 
www.alandsbanken.se och av allmänna villkor för respektive tjänst. 
Uppgift om avgifter framgår av Bankens vid var tid gällande prislista. 
Aktuell prislista samt information om räntor finns på Bankens webbsidor, 
www.alandsbanken.se eller på Bankens kontor. Det kan tillkomma skatter, 
avgifter eller kostnader som varken betalas genom Banken eller påförs av 
Banken. 

ÅNGERRÄTT 

Om avtal ingåtts på distans har sådan Kund som är konsument rätt att 
frånträda avtalet inom 14 dagar räknat från den dag avtalet ingicks, dock 
tidigast räknat från den dag då distansinformationen och dessa allmänna 
villkor kommit konsumenten tillhanda. Ångerrätt gäller endast det 
ingångna distansavtalet och inte enskilda avtal samt tjänster under 
avtalstiden för detta avtal. Ångerrätt föreligger inte för enskilda avtal, 
tjänster, uttag, köp, betalningar, transaktioner, överföringar m.m. eller 
motsvarande som Banken på Kundens begäran fullgjort innan ångerrätten 
fullgjordes. Om Kunden ångrar sig har Banken rätt till ersättning för den 
avtalade tjänsten för den tid tjänsten utnyttjats och för kostnader fram till 
dess att ångerrätten utnyttjades. Om Kunden vill utöva ångerrätt ska 
Kunden meddela Banken detta skriftligen via den adress som finns angiven 
längst ner i dessa allmänna villkor. Mer information om lagen om 
distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns på www.alandsbanken.se. 
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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 

6. TILLÄMPLIG LAG 

Tolkning och tillämpning av allmänna villkor och kontoavtal som ingåtts 
mellan Kunden och Banken i anledning härav samt alla affärstransaktioner 
hänförliga härtill 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. 

7. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Banken äger 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänsten enligt detta avtal tillhandahålls av: 

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 

Org. nr. 516406-0781 

107 81 Stockholm 

Telefon: 08 – 791 48 00 

Webbsidor: www.alandsbanken.se 

 

E-post: info@alandsbanken.se 

_________________ 

 

 

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial är filial till Ålandsbanken Abp,  

FO-nummer 0145019-3 

Nygatan 2, 22100 Mariehamn, Finland. 

Webbsidor: www.alandsbanken.fi 

 

Ålandsbanken Abp och Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial står 
under finska Finansinspektionens tillsyn. 
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