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TILLÄMPAS VID GRUNDANDET AV FELLOW BANK ABP DÅ DELNINGEN OCH FUSIONEN MELLAN EVLI BANK 
ABP OCH FELLOW FINANCE ABP VERKSTÄLLS. DET PLANERADE DATUMET FÖR VERKSTÄLLANDET AV 
OMSTRUKTURERINGEN ÄR 2.4.2022. 
 
VILLKOR FÖR DIGITALA TJÄNSTER 

Tillämpningsområde 

Dessa villkor tillämpas på användningen av alla Fellow Bank 
Abp:s digitala tjänster.  

Utöver dessa villkor tillämpas vid varje tid gällande 
avtalsvillkor för produkter och tjänster, användarvillkor, 
beskrivningar för produkter och tjänster samt anvisningar 
enligt de tjänster kunden har valt. Dessutom tillämpas 
serviceprislistan. Beträffande konton som innehas av 
konsumenter och de betaltjänster som hänför sig till kontot 
tillämpas även betaltjänsternas förhandsuppgifter. 

Kunden bör kontrollera regelbundet avtalsvillkoren för 
produkter och tjänster, beskrivningar för produkter och tjänster 
samt anvisningar, och kunden ansvarar för att denne har 
tillräcklig kännedom om gällande produkter och tjänster samt 
villkor och anvisningar avseende dessa.   

Om dessa villkor till någon del strider mot villkoren för specifika 
produkter och tjänster, tillämpas i första hand dessa villkor. I 
en konfliktsituation beträffande konsumenter tillämpas dock i 
första hand betaltjänsternas förhandsuppgifter.  

Alla tjänster i enlighet med dessa villkor är avsedda för kunder 
som är stadigvarande bosatta i Finland och för användning på 
den finska marknaden.  

Den finska språkversionen av villkoren är avgörande ifall de 
olika språkversionerna avviker från varandra.  

1. Definitioner 

Kunden är en konsument, näringsidkare eller juridisk person 
som är kund i banken och som ingår avtal om digitala tjänster 
med banken. 

Digitala tjänster är alla elektroniska kanaler avsedda för 
bankens kunder såsom exempelvis bankens nätsidor, 
nättjänst, av banken godkända applikationer, telefontjänst 
samt konsultationer på nätet.  

Autentiseringsinformation är de autentiseringsmetoder som 
fastställs av banken vid vart och ett tillfälle och som helt eller 
delvis skickas till kunden med avseende på de tjänster som 
kunden har valt, till exempel kundens lösenord, 
användarnamn och/eller något annat kundspecifikt 
verifieringsverktyg. 

Banken är Fellow Bank Abp. 

Nättjänst är den digitala tjänsten som banken tillhandahåller 
på sin webbplats.  

2. Ibruktagande av digitala tjänsterna  

Ibruktagande av digitala tjänster förutsätter att kunden ingått 
ett avtal om konto med banken. Kunden ingår avtal med 
banken om digitala tjänster genom att förbinda sig till att följa 
dessa villkor för digitala tjänster i samband med att 
kontoavtalet ingås. 

Om kunden är en omyndig person kan digitala tjänster tas i 
bruk endast med intressebevakarens samtycke.  

 
3. Tjänstens innehåll 

Banken definierar och meddelar de digitala tjänsternas 
innehåll i beskrivningar och anvisningar för varje produkt och 
tjänst. Banken har rätt att ändra tjänsteutbudet samt 
tjänsternas funktion och innehåll.  

Olika tjänster kan avvika till både innehåll och funktion från 
varandra.  

3.1 Ansökningar och avtal 

I de digitala tjänsterna kan kunden bland annat ingå avtal med 
och lämna ansökningar till banken, såsom exempelvis 
kontoavtal.  

Dessa avtal ingås när banken har godkänt ansökan, om inte 
annat har meddelats. Kunden meddelas om godkännandet av 
ansökan på ett separat överenskommet sätt.  

3.2 Konton och kontouppgifter 

Banken fastställer de konton och tillhörande funktioner och 
tjänster som kan anslutas till de digitala tjänsterna. Kunden 
och banken avtalar om de konton som ska anslutas till de 
digitala tjänsterna när avtalet ingås. Konton kan senare 
läggas till eller tas bort från de digitala tjänsterna. 

Banken kan i de digitala tjänsterna ge kunden kontouppgifter 
gällande konton som anslutits till de digitala tjänsterna. 

3.3 Betalningsuppdrag 

Kunden kan ge banken betalningsuppdrag i de digitala 
tjänsterna. Banken utför betalningsuppdrag som ges via de 
digitala tjänsterna genom att betalningen debiteras från 
kundens konto och krediteras på kontot som kunden har 
meddelat. Banken kan definiera en maximi- och minimigräns 
för betalningsuppdrag.  

Betalningarna förmedlas i enlighet med de allmänna villkoren 
för betalningsförmedling.  
 
4. Identifieringsuppgifter och ansvar för användningen 

av dessa 

4.1 Identifieringsuppgifter från banken 

Banken levererar till kunden avtal och identifieringsuppgifter 
gällande tjänster som kunden har valt. Banken kan förnya 
identifieringsuppgifterna eller en del av dem genom att 
leverera kunden nya identifieringsuppgifter.   

Identifieringsuppgifterna eller en del av dem kan skickas 
digitalt till kunden såvida inte annat har avtalats. Kunden ska 
omedelbart meddela banken om kundens adress, e-
postadress eller telefonnummer ändras. 

Om kunden som är ett samfund eller företag har meddelat 
banken sin kontaktperson, skickar banken kundernas 
identifieringsuppgifter eller en del av dem till kundens 
kontaktperson digitalt såvida inte annat har avtalats. Banken 
kan också enligt eget gottfinnande skicka 
identifieringsuppgifterna eller en del av dem per brev till 
kundens eller kontaktpersonens adress som fåtts från 
offentliga register som upprätthålls av myndigheter eller från 
andra tillförlitliga källor.  

Samfunds- och företagskunden svarar för att 
identifieringsuppgifterna som de digitala tjänsterna förutsätter 
används av den på samfundets eller företagets vägnar 
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utsedda kontaktpersonen. Banken har rätt att lita på att 
personen som använder identifieringsuppgifterna alltid har rätt 
att använda de digitala tjänsterna samt till tjänsterna anslutna 
konton och övriga tjänster i alla avseenden fastän banken inte 
separat har meddelats om detta. En auktoriserad kopia av 
kontaktpersonens identitetsbevis ska levereras till banken.  

Kunden ska meddela banken skriftligt om kontaktpersonen 
byts. 

4.2 Användning av identifieringsuppgifter och de digitala 
tjänsterna 

Identifieringsuppgifter får användas endast av den kund som 
har ingått avtal gällande de digitala tjänsterna och som banken 
har givit identifieringsuppgifterna till.  

För att använda de digitala tjänsterna identifierar sig kunden 
genom att ange sina identifieringsuppgifter vid inloggning. 
Efter att ha loggat in får kunden inte tillåta någon annan part 
att använda den serviceförbindelse som öppnats. Det ovan 
nämnda begränsar inte kundens rätt att använda 
auktoriserade betalningsinitieringstjänster eller registrerade 
kontoinformationstjänster som avses i betaltjänstlagen. 

Användningen av identifieringsuppgifterna i de digitala 
tjänsterna på det sätt som tjänsterna förutsätter motsvarar 
kundens underskrift. Alla uppdrag, förbindelser och andra 
viljeförklaringar som har utförts med hjälp av kundens 
identifieringsuppgifter binder kunden eller den som kunden 
företräder efter det att identifieringsuppgifterna har getts till 
banken på det sätt som förutsätts i den digitala tjänsten.  

4.3 Konsuments ansvar för obehörig användning av 
identifieringsuppgifter 

Om kunden är en konsument svarar kunden för alla uppdrag 
som utförts med dennes identifieringsuppgifter samt 
penningrörelse i anslutning till uppdragen. 

Kunden förbinder sig att förvara identifieringsuppgifterna 
omsorgsfullt och att regelbundet kontrollera att 
identifieringsuppgifterna är i säkert förvar. Kunden förbinder 
sig att uppbevara användarkoden, lösenordet, 
bekräftelsekoderna som ingår i identifieringsuppgifterna och 
identifieringsuppgifter som består av andra 
identifieringsmedel som banken har godkänt, åtskilda från 
varandra.  

Om identifieringsuppgifter förkommer eller en utomstående 
part kommer i besittning av dem, ska anmälan härom utan 
dröjsmål göras till bankens kundtjänst, vars kontaktuppgifter 
finns på bankens webbplats.  

Kunden svarar för eventuell skada om kunden har förvarat 
sina identifieringsuppgifter oaktsamt eller på annat uppenbart 
sätt medverkat till att uppgifterna blivit tillgängliga för 
utomstående åtminstone i följande situationer: 

1) Kunden har överlåtit identifieringsuppgifterna till någon 
som är obehörig att använda dessa uppgifter; 

2) Uppgifterna har förkommit, har kommit i någon annans 
besittning obehörigt eller använts obehörigt till följd av 
kundens vårdslöshet; eller  

3) Kunden har försummat att utan obefogat dröjsmål 
meddela banken att uppgifterna har förkommit, kommit 
i någon annans besittning obehörigt eller använts 
obehörigt. 

 

Som utgångspunkt svarar kunden till fullt belopp för skada 
som orsakats av obehörig användning av 

identifieringsuppgifterna. Kundens ansvar i de fall som avses 
i punkt 2 och 3 är högst 50 euro, om kunden har använt 
identifieringsuppgifterna som betalningsinstrument. Kunden 
svarar alltid till fullt belopp för skada om kunden har handlat 
uppsåtligt eller grovt vårdslöst.  

Kunden svarar inte för eventuell skada efter att banken fått 
anmälan om att uppgifterna förkommit, kommit i någon 
annans besittning behörigt eller använts obehörigt, förutom 
om kunden uppsåtligt lämnat en oriktig anmälan eller annars 
handlat bedrägligt. Utöver det svarar banken för eventuell 
skada om banken inte har sett till att kunden när som helst 
har möjlighet att anmäla att identifieringsuppgifterna har 
förkommit eller att en annan person obehörigt har kommit 
över dem. Banken har ingen skyldighet att meddela kunden 
om avskaffning eller ändring av användarrättighet. 

4.4 Övriga kunders än konsumenters ansvar för 
obehörig användning av identifieringsuppgifter  

Samfunds- och företagskunder svarar för alla åtgärder gjorda 
med identifieringsuppgifter samt till fullt belopp för alla skador 
till följd därav tills dess att banken underrättats om att 
identifieringsuppgifterna förkommit eller om att en 
utomstående har fått kännedom om identifieringsuppgifterna 
eller fått dem i sin besittning eller att de använts obehörigt, 
och banken haft skälig tid att förhindra användningen av 
tjänsterna.  

Samfunds- och företagskunder svarar dock för alla skador 
också till de delar identifieringsuppgifterna har använts efter 
det att banken eller spärrningstjänsten underrättats om att 
identifieringsuppgifterna förkommit eller att en utomstående 
har fått kännedom om identifieringsuppgifterna eller fått dem 
i sin besittning eller använts obehörigt om kunden uppsåtligt 
lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt.  

Samfunds- och företagskunden godkänner att den som 
använder samfunds- och företagskundens 
identifieringsuppgifter alltid har rätt att i de digitala tjänsterna 
disponera över konton anslutna till samfunds- eller 
företagskundens digitala tjänst och andra tjänster inkluderade 
i de digitala tjänsterna, även om banken inte separat har 
underrättats om detta.  

4.5 Övriga former av identifiering som banken 
godkänner  

Banken kan även godkänna en identifiering av kunden i de 
digitala tjänsterna som sker på annat sätt än med bankens 
egna identifieringsuppgifter förutsatt att identifieringen kan 
göras på ett enligt bankens uppfattning pålitligt sätt. 

Banken anger i de digitala tjänsterna vilka former av 
identifiering den godkänner i den digitala tjänsten enligt 
denna avtalspunkt. Banken förbehåller sig rätten att begränsa 
rätten att träffa avtal i samband med vissa tjänster och 
tjänsternas användningsrätt med identifieringsuppgifter som 
avses i denna punkt. Banken har rätt att uppbära avgift enligt 
gällande serviceprislista om kunden använder de digitala 
tjänsterna med sådan identifiering som avses i denna punkt.  

Kunden svarar för att identifieringsuppgifter som 
tillhandahålls av andra serviceleverantörer är giltiga och för 
sådana avbrott i den digitala tjänsten som orsakas av att 
användningen av dessa identifieringsuppgifter blockerats 
eller upphört att vara i kraft. Banken svarar inte för 
tillgängligheten till digitala tjänster då utnyttjandet av den 
digitala tjänsten begränsas eller blockeras på grund av 
störningar i andra serviceleverantörers tjänster. 
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Det som angetts ovan angående ansvar för missbruk av 
identifieringsuppgifter gäller till tillämpliga delar även sådana 
identifieringsuppgifter som avses i denna punkt 5.5. I 
situationer där kundens identifieringsuppgifter som godkänts 
av banken har förkommit, skall kunden dock meddela den 
instans som har överlåtit identifieringsuppgifterna till kunden 
och följa de avtalsvillkor som tillämpas för dessa. Banken har 
rätt att lita på att de åtgärder som vidtagits med stöd av 
identifieringsuppgifterna är korrekta, tills den instans som 
överlåtit identifieringsuppgifterna har blockerat användningen 
av dem. 
 
5. Tjänsternas användningstid 

Banken garanterar inte att de digitala tjänsterna är oavbrutet 
tillgängliga för kunden. Banken kan meddela användarna om 
begränsad användningstid i de digitala tjänsterna. Banken 
strävar efter att förmedla meddelandet till kunderna på förhand 
i god tid. De digitala tjänsterna kan ha särskilda primära 
användningstider. Särskilda användningstider meddelas i de 
digitala tjänsterna.  

Uppdrag i de digitala tjänsterna skall ges inom ramen för de 
utsatta tidsgränserna. Om inget annat har avtalats börjar 
bankens skyldighet att genomföra ett uppdrag tidigast vid den 
tidpunkt uppdraget tas emot eller har accepterats i bankens 
datasystem. Banken reserverar en rimlig handläggningstid för 
genomförandet av uppdragen. Banken kan inte garantera att 
uppdragen verkställs i realtid.  

Åtkomst- och svarstiderna i de digitala tjänsternas system kan 
variera vid inloggning till tjänsten eller då information skickas 
över Internet. Banken strävar efter bästa förmåga att 
säkerställa de digitala tjänsternas funktionalitet, inklusive 
nättjänsten och webbplatsen, men ansvarar inte för eventuella 
dataöverföringsproblem eller anslutningsförseningar, avbrott 
eller hinder, eller för eventuell skada som kan uppstå på grund 
av dessa. 

6. Priser 

För utnyttjande av de digitala tjänsterna debiteras kundens till 
tjänsten anslutna konto med de kostnader och avgifter som 
fastställts i serviceprislistan eller som på annat sätt meddelats 
kunden. Serviceprislistan finns tillgänglig på bankens 
webbplats.  

 
7. Hårdvara, programvara och dataförbindelser 

Kunden anskaffar på egen bekostnad den hårdvara, 
programvara och de telefon- och dataförbindelser som 
utnyttjandet av de digitala tjänsterna förutsätter samt svarar 
för användnings- och underhållskostnader i anslutning till 
dessa. Kunden svarar för att hårdvaran och programvaran 
fungerar samt för att dataförbindelserna mellan kunden och 
banken fungerar och för dess säkerhet. Kunden och banken 
svarar, var för sig, för att dataskyddet är ändamålsenligt ordnat 
i de egna datasystemen. Kunden svarar för säkerhet och 
programuppdateringar av datorer samt annan hårdvara som 
kunden använder. 

Banken garanterar inte att servicesystemen upprätthålls så att 
de tjänster man erbjuder kan användas med kundens 
hårdvara, programvara eller dataförbindelse. Banken svarar 
inte för materialets innehåll eller för riktigheten av de uppgifter 
som publiceras inom de digitala tjänsterna, eller för eventuella 
fel eller dröjsmål. Banken levererar uppgifterna till kunden i 
den form banken fått dem, även om de kan innehålla fel eller 
brister. Kunden svarar ensam för att uppdrag och 
meddelanden som sänts på elektronisk väg når banken. 

Banken svarar inte för skada som orsakas kunden genom 
förlust eller ändring av information i det allmänna 
informationsnätet eller i det informationsnät som ägs, 
kontrolleras eller enligt avtal används av kunden. 

8. Uppgifter som lämnas ut till banken och kundens 
ansvar för lämnade uppgifter 

Kunden ska meddela banken bl.a. sitt namn, 
personbeteckning eller FO-nummer, postadress, 
telefonnummer och hemvist samt lämna namnteckningsprov 
om banken så kräver. Kunden ska underrätta banken om 
ändringar i ovan nämnda uppgifter. Banken har också rätt att 
anskaffa uppgifter från myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata. 

Om ovan nämnda uppgifter har getts till banken redan tidigare, 
kan banken använda de uppgifter som finns i dess 
kundregister. 

Tidpunkten och innehållet av uppdrag, avtal, ansökan eller 
annan viljeförklaring samt övrig kommunikation gällande 
tjänsten verifieras genom datasystem och/eller register som 
banken upprätthåller.  

Om inte annat stadgas i lag eller i dessa villkor ansvarar 
kunden för att den information som denne har givit är korrekt 
och för eventuell skada som uppstår som en följd av att 
kunden givit banken eller annan tjänsteleverantör felaktig eller 
bristfällig information. Uppdrag verkställs och ansökningar 
behandlas på basis av mottagna uppgifter.   

Uppdrag som lämnas till banken via en 
betalningsinitieringstjänst, kontoinformationstjänst eller annan 
tjänsteleverantör utförs med det innehåll som de hade när 
banken tog emot dem. Banken är inte skyldig att kontrollera 
eller komplettera mottagna uppgifter. 

9. Kunduppgifter och kommunikationsuppgifter 

Banken behandlar och sparar elektroniskt uppgifter om 
kundens ansökningar, avtal, och uppdrag samt meddelande 
som kunden skickat samt övrig kommunikation i de digitala 
tjänsterna.  

Banken har rätt att banda samtal med kunden gällande dess 
verksamhet och använda samtals- och videoinspelningar i 
syfte att verifiera uppdrag, utveckla tjänster, riskhantering 
samt som bevis vid avgörandet av eventuella tvister. Uppgifter 
och inspelningar förvaras enligt vid var tid gällande 
förvaringstider som bestäms i lag och i enlighet med övriga 
bestämmelser.  
 
10. Behandling av personuppgifter 

Banken behandlar kundens personuppgifter omsorgsfullt och 
i enlighet med gällande lagstiftning. Behandling av 
personuppgifter beskrivs närmare i sekretesspolicyn som 
finns tillgänglig på bankens kontor och webbplats. Det 
rekommenderas att kunden bekantar sig med 
sekretesspolicyn. 

Kunden ger härmed sitt uttryckliga samtycke till att banken har 
rätt att behandla sådana personuppgifter om kunden som 
behövs för att tillhandahålla betaltjänster.  
 
11. Kommunikation mellan kunden och banken  

Banken har rätt att skicka meddelanden om ändringar i 
avtalsvillkoren och serviceprislistan samt skicka 
kundupplysningar genom att göra dem tillgängliga för kunden 
i de digitala tjänsterna och/eller skicka dem per e-post till e-
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postadressen som kunden har meddelat. 

Banken kan i situationer som den definierat ta emot kundens 
meddelande via meddelandekanalen i de digitala tjänsterna.  
Bankens kundtjänst handlägger meddelandena under 
kundtjänstens gällande öppettider inom en rimlig tid efter att 
de anlänt. I brådskande ärenden ska kunden kontakta 
bankens kundtjänst per telefon. 

Banken lämnar meddelanden gällande säkerhet av 
användning av de digitala tjänsterna och 
identifieringsuppgifterna på sin webbplats eller i en annan 
digital tjänst som banken godkänner, såsom nättjänsten.   

Sekretessen gällande e-post som skickas i offentliga nät kan 
inte garanteras. Sändande av personuppgifter och andra 
konfidentiella uppgifter per e-post i offentliga nät bör undvikas. 
Banken har ingen skyldighet att handlägga eller utföra 
uppdrag eller annan övrig tjänstebegäran som kunden sänt via 
offentliga nät per e-post. Banken svarar inte för skada som 
orsakas till meddelandets avsändare eller en tredje part för att 
meddelandet skickades i ett offentligt nät.  

11.1  Delfåendedag 

Kunden anses ha mottagit uppgifterna eller meddelandet 
senast den sjunde dagen efter det gjorts tillgängligt eller sänts. 
Banken anses ha fått ett elektroniskt meddelande senast 
följande bankdag efter meddelandet anlänt till bankens 
datasystem.   

11.2  Betjäningsspråk 

Banken kan betjäna kunden på finska. Om kunden vill använda 
något annat språk förutsätter det bankens godkännande och 
kunden ansvarar för anskaffningen av och kostnaderna för de 
tolkningstjänster kunden behöver. 
 
12. Bankens rätt att förhindra användning av 

identifieringsuppgifter eller tjänsten 

12.1 Bankens rätt att förhindra användning av 
identifieringsuppgifter 

Banken har rätt att avbryta eller begränsa användning av 
identifieringsuppgifter om: 

1) säkerheten vid användning av identifieringsuppgifter 
har äventyrats; 

2) det finns motiverat skäl att misstänka att 
identifieringsuppgifter används obehörigt eller 
bedrägligt;  

3) identifieringsuppgifter ger rätt att utnyttja kredit och 
risken för att kunden som ansvarar för betalningen av 
krediten inte kan fullfölja sitt betalningsansvar har ökat 
väsentligt; eller  

4) kunden blir föremål för internationella sanktioner. 

Situationer som ger rätt att förhindra eller begränsa 
användningen av identifieringsuppgifter är till exempel: 

• identifieringsuppgifterna har kommit i fel händer eller 
det finns misstankar om det, 

• kunden ansöker om skuldsanering, företagssanering 
eller konkurs, 

• kunden avlider eller tillförordnas en intressebevakare 
eller intressebevakaren byts.  

Banken ska i första hand underrätta kunden om att 
identifieringsuppgifterna spärrats genom att ringa det 
telefonnummer som uppgetts åt banken. Alternativt ska 
banken meddela kunden skriftligen om spärrningen.  

Kunden kan begära att möjligheten att använda 
identifieringsuppgifterna återställs genom att kontakta banken.  

När det inte längre finns en grund för att förhindra eller 
begränsa användningen av identifieringsuppgifterna kan 
banken återställa möjligheten att använda 
identifieringsuppgifterna eller ersätta dem med nya uppgifter.  

12.2 Bankens rätt att avbryta användning av de digitala 
tjänsterna 

Banken har rätt att avbryta eller begränsa användningen av 
de digitala tjänsterna för service- och reparationsarbeten. 
Banken garanterar inte att tjänsterna är tillgängliga utan 
avbrott och svarar inte heller för skador som avbrotten 
eventuellt orsakar.  

Banken har rätt att avbryta eller begränsa tillhandahållandet 
av tjänsterna bl. a. i följande fall:  

• kundens maskinvara, programvara eller 
datakommunikationsförbindelser eller kundens sätt att 
använda dessa äventyrar enligt bankens bedömning 
tjänstens säkerhet eller dess funktion. 

• banken skyddar kunderna och användarna mot 
säkerhets- och dataskyddshot. 

 
Banken har på de grunder som nämnts ovan rätt att 
omedelbart förhindra användningen av de digitala tjänsterna 
eller kräva identifiering eller bekräftelse av transaktioner med 
särskilt bestämt identifieringsverktyg. Banken är inte skyldig 
att informera kunden om användningen av de digitala 
tjänsterna förhindras eller om ett enskilt uppdrag inte 
genomförs på grund av en ovannämnd orsak.  
 
13. Anmärkningar 

Anmärkningar eller krav som gäller tjänsten, ansökan, avtal 
eller uppdrag till banken ska göras skriftligt eller digitalt i 
nättjänsten omedelbart och senast inom 60 kalenderdagar 
från det att kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt 
orsaken till anmärkningen eller kravet.   
 
14. Bankens ansvarsbegränsningar 

Banken är skyldig att ersätta kunden endast för den direkta 
skada som har orsakats av bankens eget fel eller egen 
försummelse. Banken ansvarar inte för indirekt skada som 
orsakats kunden om skadan inte har orsakats uppsåtligen eller 
av grov vårdslöshet.  

Banken svarar dock för indirekta skador som den genom 
oaktsamhet har orsakat konsumentkunder vid förfarande i 
strid med skyldigheterna enligt betaltjänstlagen eller de 
skyldigheter enligt detta avtal som har avtalats baserat på 
betaltjänstlagen. Banken ansvarar dock inte för eventuell 
indirekt skada som orsakats av ett fel eller en försummelse vid 
utförandet av ett betalningsuppdrag. Om kunden är ett 
samfund eller ett företag ansvarar banken inte för indirekta 
skador. Banken kan inte åberopa ovan nämnda 
ansvarsbegränsningar om banken har orsakat skadan 
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. 

Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. 
Om kunden försummar detta svarar kunden själv för skadan 
till denna del. Skadestånd som banken blivit skyldig att betala 
på grund av ett förfarande som strider mot lag eller avtal kan 
jämkas, om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till orsaken 
till överträdelsen, kundens eventuella medverkan till skadan, 
bankens möjligheter att förutse och hindra uppkomsten av 
skadan samt omständigheterna i övrigt.  
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Banken svarar inte för andra tjänsteleverantörers produkter, 
tjänster eller skyldigheter. Länkarna till andra 
tjänsteleverantörers webbplatser på bankens webbplats är 
avsedda för tilläggsinformation. Banken ansvarar inte för 
material eller information som en tredje part producerar eller 
publicerar och som länkas till på bankens webbplats.  

En avtalspart har inte rätt till ersättningar på grund av att detta 
avtal upphör att gälla eller att en tjänst som omfattas av avtalet 
läggs ner, om inte annat har överenskommits eller föranleds 
av lagstiftning. 
 
15. Immateriella rättigheter 

Äganderätten, upphovsrätten, varumärkesrättigheterna samt 
övriga immateriella rättigheter för de digitala tjänsterna 
innehas av banken om inte annat har meddelats.  

Kunden får dock spara och skriva ut material som ingår i de 
digitala tjänsterna endast för kundens och kundens 
familjemedlemmars eget bruk. Kopiering, spridning, ändring, 
länkning och allt kommersiellt utnyttjande eller 
offentliggörande av materialet som sker utan att banken eller 
någon annan rättsinnehavare på förhand har gett sitt tillstånd 
till det är förbjudet. 
 
16. Annulleringsrätt 

Avtal som ingås med konsumentkunder i den digitala tjänsten 
kan omfattas av annulleringsrätt. Annulleringsrätten beskrivs 
i produktinformationen eller produktavtalets villkor. Om 
produktinformationen och produktavtalets villkor inte nämner 
annulleringsrätt och/eller utövande därav, tillämpas följande 
villkor.  

En konsument har rätt att annullera ett avtal som ingåtts via 
distansförsäljning genom att meddela banken därom inom 14 
dagar från ingående av avtalet. Annulleringsmeddelandet kan 
vara skriftligt eller elektroniskt. Utöver personuppgifter skall i 
annulleringsmeddelandet anges vilket avtal som annulleras.  

Då en konsument annullerar ett avtal har banken rätt att 
uppbära de kostnader och arvoden enligt gällande 
serviceprislista som annulleringen föranleder.  

Därtill skall en konsumentkund, inom 30 dagar från anmälan 
om annulleringen returnera de prestationer kunden mottagit 
av banken med stöd av avtalet – i annat fall hävs 
annulleringen.  

Annulleringsrätt föreligger inte då distanskommunikationen 
sker i anslutning till ett redan befintligt avtal eller då avtalet 
fullföljs på konsumentens uttryckliga begäran innan 
annulleringsperioden har gått ut. Annulleringsrätt föreligger 
inte heller vid ändring av avtalsvillkor.  
 
17. Ändringar 

Tjänsteleverantören har rätt att ändra tjänstsortimentet, 
tjänsternas funktion och tjänsternas innehåll. Banken har 
likväl rätt att ändra innehållet på sin webbplats eller upphöra 
med offentliggörandet av sidorna antingen tillfälligt eller 
slutgiltigt. 

Tjänsteleverantören ska informera om en ändring i avtalet 
gällande digitala tjänster, villkoren eller serviceprislistan i 
enlighet med punkt 12.  

Ändringen träder i kraft vid en tidpunkt som meddelas av 
banken, dock tidigast två (2) månader efter det att 
meddelandet sändes till eller gjordes tillgängligt för kunden, 
och om kunden är ett samfund eller ett företag, tidigast en (1) 

månad efter det att meddelandet sändes till eller gjordes 
tillgängligt för kunden. 

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om kunden 
inte före den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft 
skriftligt eller på ett annat avtalat sätt digitalt underrättar 
banken om att kunden motsätter sig ändringen. Kunden har 
rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft 
skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om kunden 
motsätter sig ändringarna har kunden och banken rätt att 
säga upp avtalet i enlighet med punkt 19 i dessa villkor. 
 
18. Avtalets ikraftträdande, giltighet och upphörande 

Avtalet gällande de digitala tjänsterna träder i kraft när 
kontoavtalet ingås och gäller tills vidare såvida inte annat har 
avtalats. 

Banken reserverar en skälig leveranstid för ibruktagandet av 
tjänsterna. Kunden kan skriftligt säga upp avtalet med 
omedelbar verkan. Banken reserverar en skälig tid för att 
spärra tjänsten. Banken har rätt att säga upp det här avtalet 
så att det upphör två (2) månader efter uppsägningen, och 
om kunden är ett samfund eller ett företag, efter en (1) månad 
efter uppsägningen.  

Banken har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om 
kunden väsentligt har brutit mot sina förpliktelser som baserar 
sig på det här avtalet.  

Kunden ansvarar för de uppdrag som utförs via tjänsten även 
efter att avtalet har upphört. Banken har rätt att slutföra 
uppdragen om de inte separat annulleras i enlighet med 
villkoren för uppdragen. 

Gällande uppsägning och hävning av enskilda tjänster som 
erbjuds av banken, så som exempelvis konton, tillämpas de 
allmänna och särskilda villkor som tillämpas på dessa 
tjänster. 
 
19. Force majeure 

En avtalspart svarar inte för skada om parten kan påvisa att 
uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av en sådan 
ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att 
påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom 
iakttagande av all omsorg. Banken svarar inte heller för skada 
om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal 
skulle strida mot bankens i lag föreskrivna skyldigheter.   

Den avtalspart som drabbas av ett oöverstigligt hinder är 
skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om 
hindret. Banken kan informera om oöverstigligt hinder till 
exempel på sin webbplats, i riksomfattande dagstidning eller 
motsvarande elektroniskt medium.  

20. Överföring av avtalet 

Banken har rätt att överföra avtalet helt eller delvis med alla 
rättigheter och förpliktelser till en tredje part utan att höra 
kunden. De rättigheter och skyldigheter som grundar sig på 
avtalet mellan kunden och banken gäller för den som mottar 
affärsrörelsen om banken fusioneras eller delas eller 
överlåter sin affärsrörelse helt eller delvis.  
 
Kunden får inte överföra sina rättigheter och förpliktelser som 
avses i avtalet.  
 
21. Kundrådgivning och rättskyddsmedel utanför 

domstol 
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I frågor som gäller detta avtal eller dess villkor bör kunden i 
första hand kontakta banken.  

Meningsskiljaktigheter angående dessa villkor som inte kan 
avgöras genom förhandlingar mellan parterna kan av kunder 
som är konsumenter och småföretag hänskjutas till 
Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE, www.fine.fi/sv) 

eller Banknämnden i anslutning till den, eller till 
konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi/sv) för 
behandling. 

Före ärendet förs till konsumenttvistenämnden ska 
konsumenten vara i kontakt med konsumentrådgivningen 

(www.kuluttajaneuvonta.fi/sv).  

22. Övervakningsmyndigheter 

Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi/sv) övervakar 
bankens verksamhet och i konsumentärenden övervakar 
också konsumentombudsmannen (www.kkv.fi/sv). 
 
Finansinspektionens kontaktuppgifter  
 
Finansinspektionen 
Snellmansgatan 6 
PB 103 
00101 Helsingfors 
Telefon: 09 183 51 (växel) 
 
Konsumentombudsmannens kontaktuppgifter:  
 
Konkurrens- och konsumentverket 
PB 5 
00531 Helsingfors 
Telefon: 029 505 3000 (växel) 
 
23. Tillämplig lag och forum 

På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister mellan partier 
som rör detta avtal behandlas i Helsingfors tingsrätt. 

En kontohavare som är konsument har dock rätt att väcka 
talan i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets 
konsumenten har hemvist eller är stadigvarande bosatt. Om 
konsumenten inte har hemvist eller inte är stadigvarande 
bosatt i Finland behandlas tvisterna i Helsingfors tingsrätt. 


