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VILLKOR FÖR DEPÅTJÄNSTER 
 

1. Villkorens tillämpningsområde 
Dessa villkor reglerar de allmänna villkoren för 
depåförhållandet mellan Kunden och Evli Bank. Evli 
Bank förbinder sig att på villkoren nedan förvara och 
förvalta de placeringsobjekt och den övriga egendom 
som tillhör Kunden och som lämnats till 
värdepappersdepå hos Evli Bank. Utöver dessa 
villkoren, tilllämpas Evli Banks allmänna villkor för 
kundförhållanden, gällande lag om värdepapper och 
värdeandelar samt marknadsregler i form av 
handelsplatsernas och clearingsamfundens riktlinjer, 
instruktioner och bestämmelser samt gällande 
handelspraxis på varje enskild marknad. Ifall den 
avtalsenliga verksamheten sker utomlands, tillämpas 
på motsvarande sätt det aktuella landets lag och 
övriga marknadsregler. Ifall dessa villkor avviker från 
inhemsk eller utländsk lag, från myndighetsföreskrifter 
som utgetts på basis av lag eller från andra 
förpliktande marknadsregler, tillämpas i första hand 
sådana regelverk. 
 

2. Depåtjänster 

2.1. Finska och svenska värdepapper och 
värdeandelar 

Kundens finska och svenska fysiska värdepapper 
förvaras på ett säkert ställe, separat från Evli Banks 
egna värdepapper. Kundens värdeandelar inom det 
finländska värdeandelssystemet förtecknas, såvida 
inget annat överenskommits med Kunden, i Kundens 
namn på ett separat värdeandelskonto i Euroclear 
Finland Ab:s värdeandelsregister som Evli Bank för i 
egenskap av kontoförande institut. Kundens 
värdeandelar inom det svenska värdeandelssystemet 
förvaras för Kundens räkning på ett gemensamt 
värdeandelskonto i Euroclear Sweden AB:s 
värdeandelsregister som Evli Bank för i egenskap av 
kontoförande institut. 

2.2. Utländska värdepapper och 
värdeandelar 

Kundens utländska fysiska värdepapper och 
värdeandelar kan förvaras i ett av Evli Bank utsett 
inhemskt eller utländskt förvaringsinstitut 
(underförvarare).  
 
I utlandet kan utländska värdepapper vanligen inte 
förtecknas i Kundens namn. Kunden accepterar att 
utländska värdepapper förtecknas i Evli Banks eller i 
underförvararens namn och att värdepappren 
förtecknas på ett placeringskonto som även kan 
innehålla andra kunders värdepapper. Kundens 
egendom förtecknas i Evli Banks depåbokföring, och i 
Evli Banks bokföring förtecknas de såsom tillhöriga 
Kunden. På grund av internationell praxis kan Evli 
Bank inte garantera kvittningsskydd i utlandet för 
kundkonton och deponerad egendom. Kunden 

godkänner att Evli Bank har rätt att lämna uppgifter 
om Kunden till underförvarare i enlighet med den 
lokala lagstiftningen, marknadens regelverk eller 
andra myndighetsföreskrifter.  
 
Om inte annat överenskommits sker utbetalning av 
avkastning i valutabelopp och återbetalning av kapital 
i valutabelopp till Kundens Kundkonto i euro. Om 
Kunden har ett valutakonto i den valutan kan 
avkastningen och återbetalningen av kapitalet också 
betalas i det här kontot i utländsk valuta. Evli Bank 
och/eller underförvararen innehåller den skatt och de 
avgifter på utbetalning av avkastning och 
återbetalning av kapital som gällande lag och 
marknadspraxis i Finland eller utlandet förutsätter.  
 
Evli Bank förmedlar information till Kunden som 
underförvararen gett i samband med 
företagshändelser som förutsätter åtgärder av 
Kunden. Om kunden inte ger nödvändiga instruktioner 
till Evli Bank inom utsatt tid, har Evli Bank rätt att 
godkänna de åtgärder som underförvararen 
rekommenderar. Kunden godkänner därtill att lokal 
marknadspraxis kan innebära att det inte är möjligt för 
Kunden att ge individuella direktiv. Vanligen är det inte 
möjligt för en enskild aktieägare att delta i ett utländskt 
företags bolagsstämma. Ifall det är möjligt att 
arrangera deltagandet, har Evli Bank rätt att debitera 
Kundkontot i anslutning till depån med både de 
kostnader som deltagande i kundens möte givit 
upphov till och separat avtalade kostnader och 
arvoden. 
 
Kunden svarar ensam för eventuella politiska, 
ekonomiska, juridiska, skattemässiga och andra 
oförutsägbara risker förknippade med innehav, byte 
och förvaring av utländska värdepapper som avviker 
från de risker som är förknippade med placeringar i 
finska värdepapper. Evli Banks ansvar begränsas till 
omsorgsfullt val av underförvarare. Då Kundens 
Finansiella instrument förvaras hos ett av Evli Bank 
utsett finländskt eller utländskt kreditinstitut eller 
värdepappersbolag begränsar sig Evli Banks ansvar 
till dess skyldighet att välja förvaringsinstituten med 
omsorg samt att följa deras verksamhet.  
 
Evli Bank ansvarar inte för utländska 
värdepapperscentralers, marknadsplatsers, 
clearingorganisationers eller förvaringsinstituts 
insolvens eller konkurs, eller för skador orsakade av 
störningar i deras interna system. 
 

3. Förvaltning av finansiella instrument 
Förvaltningen av mottagna värdepapper och 
värdeandelar omfattar följande åtgärder som Evli 
Bank ombesörjer:  

- Utbetalning av utdelning och vinstandelar 
samt återbetalning av kapital, inlösen av 
räntor och amorteringar av kapital samt 
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övriga prestationer i anknytning till finansiella 
instrument  

 
- Begäran om direktiv för åtgärder i samband 

med företagshändelser där Kundens 
godkännande krävs på basis av innehav av 
värdeandelar eller aktier. Åtgärder i 
samband med företagshändelser vidtas i 
enlighet med Kundens direktiv. Ifall Kunden 
försummar att ge direktiv, har Evli Bank rätt 
att agera enligt bankens uppfattning om 
Kundens intresse. I vissa situationer kan Evli 
Bank, samtidigt med sin begäran om direktiv 
i anslutning till företagshändelser, meddela 
Kunden om åtgärder som banken tänker 
vidta ifall Kunden inte svarar på begäran 
inom utsatt tid. Kunden är själv ansvarig att 
tillgodogöra sig informationen om 
företagshändelsen, exempelvis börslistning 
eller prospekt. Evli Bank skickar ingen 
begäran om direktiv i samband med 
företagshändelse för värdepapper som har 
deponerats på värdeandelskonto eller i 
förvaringsinstitut efter avräkningsdatum.  

 
- Utbyte eller teckning av 

finansieringsinstrument och eventuella 
andra åtgärder på uppdrag av Kunden och 
enligt Kundens direktiv.  

 
- Registrering av aktier på uppdrag av 

Kunden. 
 
 Ovan nämnda åtgärder vidtas endast under 
förutsättning att Evli Bank i god tid har meddelats om 
transaktionen, antingen av Euroclear Finland Ab eller 
på annat sätt skriftligen.  
 
Evli Bank är inte skyldig att meddela Kunden om 
aktieemission som avser teckningsrätt som Kunden 
förvärvat under teckningsperioden och Kunden skall 
skriftligen eller på annat bevisligt sätt meddela Evli ifall 
han önskar sälja teckningsrätten eller använda den för 
att teckna aktier.  
 
Där ett värdepapper inte hör till värdeandelssystemet, 
sörjer Evli Bank endast för värdepapprets förvaring. 
Åtgärder för sådana värdepapper vidtas endast enligt 
direktiv, som Kundenhar givit skriftlight eller på annat 
bevisligt sätt och förutsatt att Evli Bank mottagit 
informationen om direktivet i tillräckligt god tid.  
 
Om ingen annan överenskommelse separat ingåtts 
med kunden, är Evli Bank är inte förpliktad att vidta 
åtgärder utöver de i detta avtal definierade åtgärderna 
i anslutning till förvaltningen av Finansiella instrument.  
 
Evli Bank är inte skyldig att meddela Kunden om en 
eventuell inlämnad grupptalan som gäller Finansiella 
instrument som är eller har varit deponerade, även om 
Evli Bank är medveten om en sådan grupptalan. 

 

4. Mottagning av placeringsobjekt till 
depån 
För fysisk värdepapper som mottagits till depån 
utfärdar Evli Bank mottagningsbevis och reserverar 
högst fem (5) bankdagar för kontroll av värdepappren. 
Under denna tid förbinder sig inte Evli Bank att vidta 
åtgärder enligt dessa villkor.  
 
Evli Bank svarar under denna tid inte heller för skada 
förorsakad av eventuella tidsfrister som löper ut. Ifall 
Kunden vill meddela Evli Bank värdepapperens 
förvärvspris, är han skyldig att verifiera förvärvspriset 
med verifikat då värdepapperen överförs till depå.  
 
Kunden svarar för att uppgivet förvärvspris är riktigt. 
Evli Bank är inte skyldigt att till Kunden återlämna 
samma värdepapper som lämnats till förvar, utan 
endast samma antal och samma slag av värdepapper.  
 

5. Kundkonto 
Kundens förvarade egendom är alltid knuten till ett 
kundkonto, om inte annat avtalats med Kunden.  
 
De penningmedel som Evli Bank tar emot för Kundens 
räkning krediteras till Kundkontot, om inte annat 
avtalats. Om ett bankkonto, som har öppnats för 
transaktioner i anslutning till depåtjänsten, avslutas 
medan depåtjänstavtalet ännu är i kraft, är Kunden 
skyldig att öppna ett nytt bankkonto för de 
transaktioner som avses i detta avtal. 
 

6. Rättigheter och skyldigheter 
Evli Bank har rätten, men inte skyldigheten, att vidta 
alla åtgärder som erfordras för att bevara och skydda 
egendomen. Som förvaltare av värdepapper har Evli 
Bank rätt att göra anteckning om transport, överlåta 
värdepapper och med stöd av uppdrag och mot kvitto 
mottaga penningmedel för Kundens räkning.  
 
För att skydda sina egna medel eller Kundens medel 
har Evli Bank rätt att vidtaga sådana juridiska och 
operativa åtgärder som förutsätts på de enskilda 
marknadsplatserna.  
 

7. Kundens ansvar 
Kunden svarar för att Evli Bank förfogar över 
tillräckliga medel att vidta de åtgärder som avses i 
dessa villkor. Evli Bank befrias från sitt ansvar att 
utföra värdepapperstransaktioner ifall Kunden inte har 
tillräckliga medel och inte på uppmaning utan dröjsmål 
tillställer Evli Bank nödvändiga medel.  
 
Kunden är skyldig att inom utsatt tid, på begäran ge 
Evli Bank all den information som är nödvändig för att 
vidta de åtgärder som nämns i dessa villkor. 
 

8. Rapportering 
Rapporter över förvarade värdeandelar och 
värdepapper samt övriga rapporter som gäller depån 
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är tillgängliga online i Evlis nättjänst, där de betraktas 
som mottagna senast 7 dagar efter att de blev 
tillgängliga. Kunder som inte använder Evli Banks 
nättjänst får, såvida annat inte avtalats, en årsrapport 
som skickas till den postadress kunden uppgett och 
som omfattar värdepapper, värdeandelar och 
eventuella andra tillgångar i depån samt Kundkontot.  
 
Om Kunden, som är icke-professionell, i sitt förvar har 
finansiella instrument med hävstångseffekt eller om 
förvaret är förknippat med affärstransaktioner i 
anslutning till villkorlig skuld, ska Evli Bank informera 
Kunden om det ursprungliga värdet av varje 
instrument minskar med 10 % och därefter vid 
multiplar om 10 %. Rapportering ska äga rum senast 
i slutet av den affärsdag då tröskelvärdet har 
överskridits eller, om tröskelvärdet har överskridits på 
en icke-affärsdag, senast i slutet av närmast följande 
affärsdag. 
 

9. Evli Banks panträtt 
Kundens egendom som depån omfattar samt de 
medel som finns på det till depån anslutna Kundkontot 
pantsätter kunden som säkerhet för fullgörandet av de 
förpliktelser, i form av arvoden, kostnader och 
eventuell dröjsmålsränta, som avser Kundens handel, 
clearing och eventuella andra uppdrag inom Evli 
Bank.  
 
För att skydda sina fordringar har Evli Bank rätt att 
söka registrering av panträtten på Kundens 
värdeandelskonto och Kundkonto samt att söka 
registrering av överföringsförbud på 
värdeandelskontot.  
 
Evli Banks panträtt omfattar värdeandel som i 
anslutning till clearingen vid handel med värdepapper 
lämnats som säkerhet för uppfyllandet av förpliktelser, 
och som i samband med handelstransaktionen har 
införts på kommissionskonto som avses i lagen om 
värdeandelskonton. Vad som här avtalas om 
värdeandel, tillämpas på motsvarande sätt på sålda 
eller köpta värdepapper som överlåtits till utländsk 
värdepapperscentral, clearingpart eller utländskt 
clearinginstitut för clearing vid värdepappershandel.  
 
Panten ställs även som säkerhet för räntor på 
fordringar samt eventuella kostnader vid indrivning 
och realisering av panten. Pantsättningen omfattar 
även avkastning på panten, medel som kan anses 
utgöra pantens kapital samt egendom som trätt i 
pantens ställe. Om obligation, statlig skuldförbindelse, 
bankcertifikat, depositionsbevis eller annat 
motsvarande värdepapper i Kundens ägo förfaller till 
betalning, har Evli Bank eller bankens ombud rätt att 
uppbära medlen med ränta och för Kundens räkning 
insätta dem på Kundkontot.  
 

10. Realisering av panten 
Om Kunden i något avseende underlåter att uppfylla 
sina förpliktelser gentemot Evli Bank och i Kundens 

depå eller på Kundkontot finns egendom, har Evli 
Bank rätt att utan att höra Kunden och söka dom eller 
utslag eller att iakttaga i lag stadgade formföreskrifter 
och kungöra försäljningen av panten, inom 30 dagar 
från det att Evli Bank meddelat Kunden att 
fordringarna förfaller till betalning, sälja eller låta sälja 
eller på annat sätt realisera säkerheten genom 
reglerad marknad eller multilateral handel, eller 
offentlig auktion eller annat ändamålsenligt sätt som 
tryggar parternas intressen. Då fordringarna indrivs av 
Evli Bank skall i första hand penningmedlen på 
Kundkontot tas i anspråk.  
Kundens fordringar på Evli Bank realiseras genom att 
de kvitttas mot Kundens förpliktelser gentemot Evli 
Bank. 
 

11. Överlåtelse av värdepapper 
Om Kunden överlåter värdepapper till tredje part, 
binder överlåtelsen inte Evli Bank innan Evli Bank 
underrättats därom.  
 
Ifall Kunden vill överlåta i depån befintliga fysiska 
värdepapper, tillställs dessa inom rimlig tid Kunden på 
uppgiven adress. Kostnaderna för försändelsen och 
assureringen debiteras Kunden. Kunden svarar även 
för kostnader i anslutning till överföring av 
värdeandelar, om överföringen sker på Kundens 
begäran. 
 

12. Ansvar vid förteckning 
Evli Bank ombesörjer att fång, rätter och 
begränsningar förtecknas på Kundens 
värdeandelskonto i enlighet med det Kunden 
meddelat Evli Bank i samband med uppdraget. 
Kunden svarar för att utredningen om rättsgrunden för 
begäran om förteckning är korrekt. Kunden tillser att 
eventuella brister i utredningen avhjälps.  
 
Kunden är skyldig att ersätta kostnader och skada 
som uppkommit då felaktig förteckning eller 
korrigering gjorts i värdeandelssystemet på grund av 
Kunden, eller då Kunden inte givit sitt medgivande till 
att en felaktig förteckning korrigeras. För att undvika 
ersättningsskyldighet bör Kunden påvisa att han inte 
handlat uppsåtligt eller av oaktsamhet. 
 

13. Registreringsfond 
Om Evli Bank som ett kontoförande institutet inte kan 
uppfylla sin ersättningsskyldighet har den 
skadelidande rätt till ersättning ur registreringsfonden 
enligt fondens regler.  
 

14. Förvaltarregistrering 
Förvaltarregistrering av utländsk (ej finländsk) Kunds 
värdeandelar i Finland förutsätter att Kunden separat 
uttryckligen begär det. Med stöd av 
förvaltarregistrerad egendom kan endast finansiella 
rättigheter utövas. Med stöd av förvaltarregistrerad 
egendom kan inte utövas ägarens 
förvaltningsrättigheter, såsom rätt att delta i 
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bolagsstämma och där utnyttja yttrande- och rösträtt. 
För att kunna delta i bolagsstämma och där använda 
yttrande- och rösträtt bör aktieägaren registrera sig på 
den temporära delägarlista som Euroclear Finland Ab 
upprätthåller.  
 

15. Medlens ursprung 
Kunden försäkrar att inga tvivelaktiga eller kriminella 
omständigheter är förbundna med den förmögenhet 
som omfattas av kundens instruktioner eller ingår i 
kundens värdeandelskonto, Kundkonto eller depå 
samt att det inte är fråga om att undanröja eller dölja 
sådan förmögenhets egentliga natur, ursprung, 
placering eller därmed förbundna rättigheter eller 
disposition.  
 
Om Evli Bank på grund av uppgifter som meddelats 
Evli eller på annat sätt kommit till Evlis kännedom har 
anledning att misstänka att förmögenheten härrör från 
tvivelaktiga affärer, har Evli Bank rätt att omedelbart 
avbryta pågående uppdrag samt att anmäla ärendet 
till centralkriminalpolisens utredningscentral samt 
bistå utredningscentralen med alla uppgifter och 
dokumentation av betydelse för utredning av 
misstankarna. 
 

16. Överföring av värdeandelskontot 
Överföring av hela värdeandelskontot till ett annat 
kontoförande institut likställs med att kunden stänger 
värdeandelskontot. Ifall Kunden efter överföringen 
inte längre har något värdeandelskonto hos Evli Bank, 
har Evli Bank rätt att tolka överföringen så, att Kunden 
även säger upp villkorenom depåtjänster. 
 
Efter att Evli Bank har mottagit meddelande om 
överföring av värdeandelskonto, har banken rätt, men 
inte skyldighet, att slutföra påbörjade uppdrag.  
 
Evli Bank har rätt att på begäran överlåta kopior av de 
dokument som ligger som grund för de registreringar 
som är i kraft till den kontoförvaltare som tagit emot 
värdeandelskontot.  
 
Värdeandelskonton kan inte överföras om en 
överlåtelsebegränsning har registrerats. Överlåtelse 
av konto är även begränsat i vissa situationer som 
definieras i Euroclear Finland Ab:s regler.  
 

17. Parallellregistrering och rätt till 
insyn 
Evli Bank ombesörjer registrering på Kundens 
värdeandelskonto som avses i dessa villkor. Utan 
separat, skriftligt tilläggsavtal tillåter inte villkoren att 
Kunden ger ett annat kontoförande institut eller 
ombud för ett sådant institut rätt att utföra 
parallellregistrering eller rätt till insyn. 
Rättsbegränsningen kan registreras på Kundens 
värdeandelskonto.  
 

18. Uppsägning och hävande av 
villkoren  
Evli Banks allmänna villkor för kundförhållanden 
tillämpas vid uppsägning eller hävande av dessa 
villkor.  
 
Evli Bank har rätt att stänga Kundens depå utan 
separat uppsägning ifall depån inte innehållit 
värdepapper eller annan egendom under föregående 
år.  


