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EVLI BANKS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KUNDFÖRHÅLLANDEN 
 

I VILLKORENS SYFTE OCH TILLÄMPNING 
 
Dessa allmänna villkor för kundförhållanden 
tillämpas på placeringskundförhållandet mellan 
Kunden och Evli Bank Abp (”Evli Bank”). Villkoren 
tillämpas på Kundens och Kundens ombuds 
transaktioner hos Evli Bank. De villkor som reglerar 
Evli Banks förhållande till Kunden, reglerar även 
förhållandet till Kundens ombud, utan separat 
omnämnande. Utöver dessa villkor regleras 
kundförhållandet även av separata avtal som 
tillämpas på de produkter eller tjänster Kunden vid 
var tid har valt (inkl. fondprospekt och fondstadgar) 
och som blir en del av Kundavtalet och av Evli 
Banks gällande prislista. Dessa villkor och villkoren 
för olika produkter och tjänster samt prislistan 
tillämpas då Kunden använder Evli Banks tjänster, 
även om Kunden och Evli Bank inte har 
undertecknat ett separat avtal. 
 

II DEFINITIONER 
 
Yrkesmässig Kund 
Kund som enligt lagen om investeringstjänster 
definieras som Professionell kund. En förutsättning 
för att Kunden skall kunna anses vara Professionell 
kund är att Kundens placeringsverksamhet är 
uppenbart professionell till sin omfattning, 
regelbundenhet och organisation. 
 
Värdepapper och värdeandelar 
Värdepapper i form av certifikat eller värdeandel 
eller derivatavtal som avses i 
värdepappersmarknadslagen. Med värdeandel 
avses värddepapper som anslutits till 
värdeandelssystemet. 
 
Kund 
En avtalspart som har godkänt dessa villkor och 
som verkar inom Evli Bank i eget namn och för 
egen räkning och som Evli Bank har accepterat 
som kund. 
 
Kundkonto 
Kundens konto hos Evli Bank – det konto som i 
första hand används för penningtransaktioner i 
anslutning till Evli Banks tjänster. 
 
Godtagbar Motpart 
Yrkesmässig Kund som på basis av lagen om 
investeringstjänster kan anses vara en Godtagbar 
Motpart. 
 
Finansiella instrument 
Med finansiella instrument avses här värdepapper 
som objekt för investeringstjänst och annat 
finansiellt instrument som avses i lagen om 

investeringstjänster. Med Finansiella instrument 
avses även andra rättigheter eller förbindelser som 
kan transporteras. 
 
Ersättningsfond för investerarskydd och 
insättningsgarantifond 
Icke-yrkesmässiga investerare som erbjudits 
placeringstjänster, depåtjänster eller 
förvaltningstjänster omfattas av Ersättningsfonden 
för investerarskydd i den utsträckning lagen 
föreskriver. Ersättningsfonden täcker ostridiga 
fordringar som på grund av insolvens eller av 
annan orsak har förfallit till betalning. 
Ersättningsfonden omfattar inte förlust på grund av 
kursfall eller oriktiga investeringsbeslut.  
 
Tillgångar på kontot eller tillgångar som befinner sig 
i betalningsförmedlingen, som ännu inte krediterats 
till kontot, omfattas antingen av 
Insättningsgarantifonden eller Ersättningsfonden 
för investerarskydd. Inga tillgångar omfattas av 
dubbel garanti.  
 
Evli Bank är medlem i Ersättningsfonden för 
investerarskydd och Insättningsgarantifonden. 
 

III AVTALETS ALLMÄNNA VILLKOR 

1. Kundens ombud/Kontaktperson: 

Person som Kunden skriftligen bemyndigat att för 
Kundens räkning ge Evli Bank uppdrag och 
instruktioner. Kunden skall meddela Evli Bank 
skriftligen om de fullmakter Kunden givit samt utan 
dröjsmål informera om ändringar i 
kontaktpersonens befogenheter eller byte av 
kontaktperson. Kunden svarar för sin bemyndigade 
kontaktpersons rättshandlingar ända tills Evli Bank 
mottagit kundens meddelande om att 
bemyndigandet upphör och en rimlig tid givits Evli 
Bank att mata in informationen som gäller 
upphörandet i bankens datasystem.  
 
Evli Bank har rätt att på Kundens ansvar utföra 
uppdrag och följa anvisningar givna av annan 
person än kontaktpersonen, om personen i fråga 
på grund av sin arbets- eller tjänsteställning är 
behörig därtill, eller om Evli Bank har annan 
befogad orsak att anta att personen i fråga är 
behörig att agera för Kundens räkning. 

2. Minderåriga och andra som företräds av 
intressebevakare 

Kundavtal undertecknas och sägs upp för 
minderårig och för annan person som företräds av 
intressebevakare av samtliga intressebevakare 
tillsammans, såvida inte intressebevakarna gett 
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någon annan fullmakt. Om intressebevakningen 
ändras skall detta skriftligen meddelas Evli Bank. 

3. Kunduppgifter 

När Kunden sluter avtal om kundförhållande, 
enskild produkt eller tjänst, och medan 
kundförhållandet pågår, skall han ge Evli Bank de 
specificerande uppgifter och kontaktuppgifter som 
erfordras, samt nödvändiga dokument och 
uppgifterna för Evli Banks kvalificerings- och 
lämplighetsbedömning.  
 
Kunden är skyldig att meddela Evli Bank skriftligen 
och utan obefogat dröjsmål om förändringar i de 
specificerande uppgifterna och kontaktuppgifterna, 
andra kunduppgifter samt uppgifterna för Evli 
Banks kvalificerings- och lämplighetsbedömning 
och ändrade förhållanden som påverkar 
användningen av produkter och tjänster, bl.a. 
upphörande av intressebevakning eller rätt att 
representera eller motsvarande. Skyldigheten att 
meddela Evli Bank gäller även ändringar i 
Yrkesmässig Kunds ställning som kan påverka 
kundklassificeringen. Kunden kan inte åberopa det, 
att Kunden inte hade tillgång till uppgifter som 
påverkar kundförhållandet, om informationen inte 
nått Kunden på grund av att Kunden försummat att 
meddela Evli Bank om sådana ändringar som 
avses ovan. Om Kunden försummar sin skyldighet 
att meddela sådana förändringar, svarar Evli Bank 
inte för skada som förorsakats härav.  
 
Evli Bank har rätt att uppdatera Kundinformationen 
med uppgifter från de offentliga register som kan ge 
Evli Bank nödvändig information om Kunden. 
Kundens adressuppgifter i befolkningsregistret är 
exempel på sådan information. Ifall Kunden inte vill 
att hans i offentliga register tillgängliga uppgifter 
andvänds som adress och andra kontaktuppgifter, 
bör han skriftligen meddela Evli Bank därom. 
Kunden kan inte åberopa det, att Kunden inte hade 
tillgång till uppgifter som påverkar 
kundförhållandet, om informationen inte nått 
Kunden på grund av att Kunden försummat att 
meddela Evli Bank att han vill ha bankens 
information på annat sätt än på basis av 
kontaktuppgifterna i ett offentligt register.  
 
Evli Bank har skyldighet att försäkra sig om 
Kundens betalningsförmåga innan 
kundförhållandet inleds. Kunden ger Evli Bank 
fullmakt att kontrollera Kundens kund- och 
kredituppgifter. Fullmakten gäller både under 
kundförhållandets accepteringsprocess och medan 
kundförhållandet är i kraft.  
 
Evli Bank samlar in och lagrar personuppgifter i sitt 
datasystem i enlighet med regleringen om 
personuppgifter och kreditinstitutslagen. Den 
registerbeskrivning som avser personuppgifter är 
tillgänglig i Evli Banks kontor och på webbplatsen. 

Kunden har rätt att på skriftlig begäran ta del av de 
uppgifter som lagrats om honom. 

4. Tystnadsplikt 

Enligt gällande lagstiftning för placeringsföretag 
och 
kreditinstitut, har företagsledningen, personalen 
och 
personer som agerar på uppdrag av dessa inom 
Evli 
Bank och företag eller ombud tillhörande samma 
konsolideringsgrupp, tystnadsplikt beträffande 
Kundens ekonomiska ställning, uppdrag och affärs- 
och 
yrkeshemligheter. 
Evli Bank har rätt att lämna information i enlighet 
med 
gällande lag. 
Evli Bank har på marknadsplatsen rätt att på 
begäran 
lämna information om Kunden i enlighet med 
gällande regler för marknadsplatsen. 

5. Investeringsrådgivning 

Med investeringsrådgivning avses individuella 
rekommendationer till Kunden om transaktioner i 
anknytning till finansiella instrument, antingen på 
Kundens begäran eller på Evli Banks initiativ.  
 
Evli Bank kan i sin investeringsrådgivning använda 
Evli Banks egna och sina samarbetspartners 
produkter. Av den orsaken definieras den 
investeringsrådgivning som Evli Bank erbjuder 
enligt regleringen som icke-oberoende. De arter av 
finansiella instrument samt den analys som gjorts 
för varje produkttyp som investeringsrådgivningen 
omfattar, liksom utbudet av finansiella instrument 
kan vara mer begränsat än hos en tjänsteleverantör 
som erbjuder oberoende investeringsrådgivning. 
Investeringsrådgivningen kan omfatta även sådana 
finansiella instrument som har ett nära samband till 
sådana instrument med vilkas emittent eller 
distributör Evli Bank har en nära koppling, så som 
ett avtalsförhållande, till.  
 
Evli Bank kan baserat på ett sådant 
avtalsförhållande eller ett annat nära förhållande 
motta till exempel provisioner av en tredje part eller 
ett bolag inom samma koncern. Avsikten med 
provisionerna är att förbättra kvalitén på den 
service som kunden erbjuds. Vid givande av 
investeringsrådgivning försäkrar sig Evli Bank om 
rådets lämplighet för kunden, innan 
investeringsbeslutet fattas och en kund som 
klassats som icke-professionell ges innan 
transaktionen görs en bedömning av lämpligheten 
på ett varaktigt sätt.  
 
Evli Bank rekommenderar inte sina kunder 
olämpliga produkter eller transaktioner. Innan 
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investeringsrådgivning erbjuds förbinder sig 
kunden att ge Evli Bank tillräckliga uppgifter om sin 
ekonomiska ställning, sin investeringserfarenhet 
och sina investeringskunskaper samt om sina 
investeringsmål för att Evli Bank ska kunna 
rekommendera kunden lämpliga 
finansieringsinstrument och tjänster. Om kunden 
inte ger Evli Bank tillräckliga uppgifter kan Evli Bank 
inte försäkra sig om lämpligheten och kan därmed 
inte ge investeringsrådgivning gällande tjänster 
eller produkter.  
 
Om Evli Bank anser att ett finansiellt instrument 
eller en tjänst inte är lämplig för kunden, meddelar 
Evli Bank kunden om detta och varnar för den risk 
som är förknippad med transaktionen. Evli Bank 
erbjuder inte regelbunden bedömning av de 
rekommenderade transaktionernas lämplighet, om 
inte annat avtalats om med kunden. Den 
regelbundna bedömningen av rekommenderade 
transaktioner meddelas på den bedömning som 
ges av transaktionens lämplighet innan 
transaktionens görs. 

6. Uppdrag på kunden initiativ med 
okomplicerade finansiella instrument 

När det på kundens initiativ sker verkställande eller 
förmedling av uppdrag med s.k. okomplicerade 
finansiella instrument enligt lagstiftningen bedömer 
Evli Bank inte om instrumentet är lämpligt för 
kunden och inte heller om kunden har tillräckligt 
med kunskaper och erfarenhet för att förstå alla 
risker som är förknippade med det finansiella 
instrumentet. 

7. Bandande av samtal och meddelanden 

Evli Bank har rätt att banda sådana telefonsamtal 
och meddelanden med Kunden som anknyter sig 
till bankens verksamhet. Avskrifterna kan användas 
för de ändamål som Evli Bank har uppgett i 
registerbeskrivningen samt som bevis vid 
eventuella meningsskiljaktigheter. Kunden har rätt 
att be en kopia på banden. Kunden är medveten 
om att Evli Bank är skyldig att på begäran 
överlämna bandningarna till bankens 
tillsynsmyndighet. 

8. Arvoden och kostnader 

För de tjänster som ansluter sig till avtal och för 
skötseln av de uppgifter som anknyter sig till dem 
debiterar Evli Bank arvoden och kostnader enligt 
gällande serviceprislista eller enligt separat avtal 
med Kunden. Förutom Evli Banks courtage och 
avgifter bör Kunden betala de courtage och avgifter 
som finländsk eller utländsk värdepapperscentral 
eller annan tredje part uppbär av Evli Bank, liksom 
även eventuella andra betydande, clearade 
kostnader i anslutning till förvaltningen av 
värdeandelskontot eller garantiförvaltningen samt 
finansieringskostnader i anslutning till dessa och 

eventuella övriga offentligträttsliga avgifter. För 
utförandet av andra uppgifter än de som nämns i 
detta avtal har Evli Bank rätt att debitera 
kostnaderna för uppgiften och ett rimligt arvode. 
 
Evli Bank debiterar Kundens Kundkonto för 
utestående courtage, arvoden och andra ovan 
nämnda kostnader. Kunden är skyldig att erlägga 
dröjsmålsränta för försenade betalningar enligt 
räntelagens bestämmelser.  
 
Kunden svarar för att Evli Bank förfogar över 
tillräckliga medel på Kundkontot för att vidta de 
åtgärder som avses i detta avtal och för att täcka 
Evli Banks avgifter och arvoden. För övertrassering 
har Evli Bank rätt debitera lagenlig förseningsränta 
och övriga avgifter och arvoden enligt prislista. Om 
Kundkontot saknar tillräckliga medel på 
betalningsdagen, svarar Evli Bank inte för 
utförandet av uppdraget. 

9. Kundens anmärkningar 

Kundens eventuella anmärkningar eller krav riktade 
till Evli Bank och avseende produkter, tjänster, avtal 
eller uppdrag, skall meddelas skriftligen utan 
dröjsmål senast trettio (30) kalenderdagar efter den 
händelse som ligger till grund för anmärkningen 
eller kravet. Anmärkningar avseende produkter och 
tjänster skall dock alltid meddelas inom den 
tidsgräns som anges i det enskilda produkt- eller 
serviceavtalet.  
 
För fondandelars tecknings- och inlösningsuppdrag 
gäller en anmärkningstid på sju (7) dagar från den 
tidpunkt Kunden fått vetskap om Evli Banks åtgärd. 
Om inte annat påvisas, anses Kunden ha fått 
informationen inom (7) dagar från det att 
meddelandet skickades om Kundens 
rapporteringsadress är i Finland. Om Kundens 
rapporteringsadress är utomlands, anses Kunden 
ha fått informationen inom (14) dagar från det att 
meddelandet skickades, om inte annat avtalats.  
 
Då Kunden informerats om en eventuell 
intressekonflikt mellan Kunden och Evli Bank eller 
mellan Kunden och en annan Kund hos Evli Bank, 
anses Kunden acceptera situationen om han inte 
omedelbart reklamerar i ärendet hos Evli Bank. 
Kunden får detaljinformation om intressekonflikten 
på begäran. 

10. Retentionsrätt 

Evli Bank har retentionsrätt till Finansiella 
instrument som har anskaffats för Kundens räkning 
samt till övriga medel förvarade av Evli Bank i den 
utsträckning de motsvarar obetalda arvoden, 
eventuella överföringsskatter i samband med 
placeringstjänstens uppdrag och andra utländska 
skatter, sina egna arvoden samt eventuella andra 
fordringar som föranleds av Kundens uppdrag, som 
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säkerhet för kostnader samt dröjsmålsränta enligt 
räntelagen eller annan skada som åsamkas Evli 
Bank. Om det blir nödvändigt att realisera Kundens 
tillgångar för betalningen av dessa fordringar, kan 
Evli Bank göra detta på det sätt som banken anser 
vara bäst utan att höra Kunden. Realiseringen 
genomförs genom offentlig handel, om detta är 
möjligt. Ett transaktionspris och den eventuella 
förfallna avkastningen som på det här sättet erhålls 
används för betalning av den förfallna fordringen 
samt eventuell skada och kostnader som åsamkats 
Evli Bank. Om det finns tillgångar kvar efter detta, 
betalas de till Kunden. 

11. Valutaväxling och valutarisk Evli Bank har 

rätt att skaffa den valuta som behövs för utförande 
av uppdrag för Kundens räkning. Kunden svarar för 
kostnaderna för valutaväxlingen och bär den risk i 
anknytning till Uppdragen som föranleds av 
förändringar i valutakurser. 

12. Elektroniska kommunikationsmedel 

Kunden förstår och accepterar, att kommunikation 
per telefax och e-mail är förknippat med speciella 
risker, bland annat att meddelandet eventuellt inte 
kommer fram eller att meddelandet kan komma till 
en tredje persons kännedom eller att en tredje 
person kan komma åt att ändra meddelandets 
innehåll. Evli har rätt att utgå ifrån att de mottagna 
elektroniska meddelandena är äkta och korrekta. 

13. Rapportering 

Evli Bank avger rapporter till Kunden enligt de 
enskilda produkt- eller serviceavtalens villkor. Evli 
Bank kan även direkt till den behöriga 
skattemyndigheten lämna de Kunduppgifter som 
denna myndighet förutsätter. 

14. Begränsningar avseende vissa stater 

Lagstiftningen i vissa stater, exempelvis Förenta 
Staterna, begränsar marknadsföringen och 
tillhandahållandet av placeringstjänster till landets 
medborgare eller personer som vistas i landet. 
Tillgången till Evli Banks produkter och tjänster kan 
påverkas av vissa begränsningar som gäller 
medborgarna i dessa länder eller medborgare i 
andra länder när de vistas i de aktuella staterna. 
Evli Bank har rätt att häva ett avtal att upphöra 
genast, om kunden flyttar till en stat som står under 
begränsningar. Kunden förbinder sig att omgående 
meddela Evli Bank om en flytt utanför Finland. 

15. Förhandsinformation i enlighet med lagen 
om investeringstjänster 

Enligt lagen om investeringstjänster skall 
tjänsteleverantören ge kunde information om bl.a. 
finansiella instrument och till dem relaterade risker, 
förebyggande av intressekonflikter, skyddande av 
kundmedel samt incitament. Informationen finns 
tillgänglig på Evli Banks webbplats www.evli.com 

under Kundinformation-fliken, eller från Evli Bank 
som pappersversion. 
 

IV AVTALSPARTERNAS ANSVAR 

1. Evli Banks ansvar om Kundens egendom 
försvinner 

Om ett Finansiellt instrument, som överlämnats till 
Evli Bank på basis av avtal i anslutning till produkt 
eller tjänst, försvinner eller förstörs på grund av Evli 
Banks agerande, skall Evli Bank meddela Kunden 
detta och ersätta värdepappret med ett 
motsvarande Finansiellt instrument. Om detta är 
omöjligt eller oskäligt dyrt, skall Evli Bank ersätta 
det Finansiella instrumentet enligt marknadsvärdet 
den dag skadan upptäcktes. Även andra former av 
ersättning kan avtalas med Kunden. Om Evli Bank 
ersatt Kundens försvunna egendom och 
egendomen upphittas, övergår den i Evli Banks 
ägo. Evli Bank har rätt att döda försvunnet eller 
förstört Finansiellt instrument. 

2. Kundens ansvar vid avtalsbrott 

Kunden är skyldig att ersätta Evli Bank skada som 
uppkommit på grund av att Kunden försummat sina 
skyldigheter enligt detta avtal eller avtal och dess 
villkor i anslutning till produkt eller tjänst. Sådan 
skada är till exempel extra kostnader, räntor och 
arbete föranledda av avtalsbrottet samt kostnader 
föranledda av förändrat pris på Finansiellt 
instrument. 

3. Begränsning av ansvar 

Avtalsparterna svarar inte för indirekt skada som 
vållats motparten. Som indirekt skada betraktas 
exempelvis ekonomisk skada och sålunda svarar 
Evli Bank inte för Kundens eventuella 
inkomstförlust, utebliven avkastning, kursförluster, 
störningar i andra avtalsförhållanden, tredje parts 
krav eller annan skada som det är svårt för Evli 
Bank att förutse.  
 
Evli Bank svarar inte för tredje parts verksamhet 
eller den skada som den eventuellt förorsakar 
Kunden.   
 
Evli Bank svarar inte för skada som Kunden 
åsamkas av felaktig information som erhållits av 
tredje parter. Evli Bank är inte skyldig att meddela 
Kunden om en eventuell inlämnad grupptalan som 
gäller Kundens Finansiella instrument, även om 
Evli Bank är medveten om en sådan grupptalan. 

4. Kundens ekonomiska ansvar 

Kunden är medveten om riskerna i anknytning till 
placeringsverksamhet och svarar själv för sin 
verksamhets ekonomiska resultat och 
konsekvenser samt för skattepåföljderna.  
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Kunden bär detta ansvar oavsett om Evli Bank har 
utfört en bedömning av Kunden eller ett Finansiellt 
instrument för att bestämma lämplighet och 
ändamålsenlighet eller om Kunden anses ha 
mottagit rådgivning för ett placeringsbeslut.  
 
Kunden är medveten om att ett placeringsbeslut 
inte kan grundas enbart på ett Finansiellt 
instruments marknadsföring, 
marknadsföringsmaterial, 
placeringsundersökningar eller 
placeringsrådgivning, utan på den tillgängliga 
informationen i sin helhet. 

5. Force majeure 

Avtalsparterna ansvarar inte för sådan skada som 
förorsakas av force majeure.  
 
Med force majeure avses sådan omständighet som 
hindrar avtalsparten att fullgöra sina förpliktelser 
och som inte kan förutses, som inte kan avvärjas 
av avtalsparten och som står i 
kausalitetsförhållande till att förpliktelsen inte har 
fullgjorts. Force majeure kan vara exempelvis en 
störning i distributionen av elektricitet, 
datakommunikation eller informationssystem, 
eldsvåda, naturkatastrof, krig, strejk, lockout eller 
annan åtgärd i arbetskonflikt.  
 
Avtalsparterna kan åberopa force majeure endast 
under förutsättning att motparten har meddelats så 
snart detta varit möjligt eller att motparten på annat 
vis varit medveten om omständigheten. 
Ansvarsfrihet förutsätter därtill att avtalspart i mån 
av möjlighet har strävat att minska den skada som 
åsamkas motparten. 

6. Evli Banks omsorgsplikt och betänkliga 
affärstransaktioner 

Kunden försäkrar att inga betänkliga eller brottsliga 
drag anknyter sig till ursprunget av de medel som 
har använts för de produkter och tjänster som Evli 
Bank erbjuder eller som har lämnats i förvar.  
 
Om Evli Bank märker att strukturen eller storleken 
av Kundens Uppdrag, eller att företagets storlek 
och hemvist avviker från det sedvanliga eller inte 
överensstämmer med Kundens ekonomiska 
ställning eller affärstransaktioner eller om ett 
Uppdrag inte har ett uppenbart ekonomiskt syfte, 
skall Evli Bank i enlighet med lagen om 
förhindrande och utredning av penningtvätt och 
andra bestämmelser gällande penningtvätt genom 
att iaktta tillbörlig omsorgsfullhet utreda grunderna 
och avsikten med utnyttjandet av dessa tjänster.  
 
Om Evli Bank efter att ha uppfyllt den ovan avsedda 
omsorgsplikten eller annars har anledning att tvivla 
det lagliga ursprunget av de medel som ingår i 
Kundens affärstransaktioner eller att de används 

för finansiering av terrorism som avses i strafflagen 
eller missbruk av insiderinformation eller 
manipulation av värdepappers kurs, är Evli Bank 
skyldig att avbryta affärstransaktionen för vidare 
utredningar eller vägra att genomföra den samt 
alltid utan dröjsmål informera Utredningscentralen 
för penningtvätt eller annan myndighet som avses i 
lagen om misstankarna samt ge denna myndighet 
på dess begäran alla uppgifter och dokument som 
kan ha betydelse för utredningen av misstankarna.  
Om Evli Bank har anledning att misstänka att 
marknaden missbrukas, skall Evli Bank utan 
dröjsmål lämna informationen om detta till 
Finansinspektionen eller annan myndighet som 
avses i lagen. I ovan beskrivna fall svarar Evli Bank 
för Kundens ekonomiska skada endast om Evli 
Bank har försummat att iaktta sådan omsorgsfullhet 
som rimligen kan förutsättas med beaktande av 
omständigheterna.  
 
Om vägran att verkställa en transaktion eller dess 
avbrytande sannolikt gör det svårare att utreda vem 
intressenten för transaktionen är, kan 
affärstransaktionen dock verkställas, varefter  
 
Utredningscentralen för penningtvätt eller annan 
myndighet som avses i lagen utan dröjsmål skall 
underrättas om saken. Enligt lagen får Evli Bank 
inte avslöja för den misstänkte att banken lämnat in 
en dylik anmälan. Utredningscentralen för 
penningtvätt eller annan myndighet kan ge Evli 
Bank en order att avstå från verkställandet av en 
affärstransaktion under minst fem (5) bankdagar, 
om detta är nödvändigt med tanke på 
myndighetens förundersökningsåtgärder. 
 

V TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV 
AVTALSVILLKOR, UPPSÄGNING OCH 
ÖVERFÖRING AV AVTAL 
 

1. Evli Banks rätt att vägra tillhandahålla en 
tjänst 

Evli Bank har rätt att vägra tillhandahålla en tjänst 
om Kunden då kundförhållandet inleds inte 
uppfyller de förutsättningar Evli Bank uppställt 
och/eller om Kunden bryter avtal mellan parterna. 

2. Ändring av avtalsvillkor och prislista 

Evli Bank har rätt att unilateralt ändra Kundavtalets 
villkor, produkter och andra villkor för sina tjänster 
samt arvoden och prislistan. Ändringen träder i kraft 
fr.o.m. början av den kalendermånad som inleds en 
(1) månad efter att Kunden meddelats om 
ändringen skriftligen enligt villkoren i detta avtal. 
Om inte annat påvisas, anses Kunden ha fått 
informationen inom sju (7) dagar efter att 
meddelande härom blivit tillgänglig för Kunden i Evli 
Banks elektroniska tjänst. Ifall Kunden inte 
använder Evli Banks elektroniska tjänst, anses en 
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Kund med rapporteringsadress i Finland ha 
mottagit meddelandet sju (7) dagar efter att 
meddelande om ändring eller åtgärd skickats. Om 
Kundens rapporteringsadress är utomlands, anses 
Kunden ha fått informationen inom (14) dagar från 
det att meddelandet skickades, om inte annat 
avtalats.  
 
Om Kunden inte godkänner ändringen, har han rätt 
att säga upp avtalet att upphöra på det sätt som 
anges i avtalet, genom att meddela Evli Bank 
senast två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. 
Avtalet upphör att vara i kraft på den dag ändringen 
hade trätt i kraft. 

3. Uppsägning och hävande av avtalet 

Kunden har rätt att säga upp avtalet att upphöra 
fem (5) dagar från det att Evli Bank mottagit 
meddelandet om uppsägning.  
 
Evli Bank har rätt att säga upp avtalet att upphöra 
tio (10) dagar från det att Evli Bank har skickat 
meddelande uppsägning. Om Kunden inte är 
Professionell Kund eller Godtagbar Motpart är Evli 
Banks uppsägningstid dock trettio (30) dagar. 
Uppsägningen skall ske skriftligen.  
 
Om en Kund inte har använt Evli Banks tjänster på 
ett (1) år och Kunden inte har egendom som 
förvaras av Evli Bank, har Evli Bank rätt att anse 
Kundavtalet och separata produkt- eller 
serviceavtal upplösta utan separat uppsägande. 
Avtalspart har rätt att häva avtalet att upphöra utan 
uppsägningstid, om motparten 

1) väsentligen försummat att uppfylla 
villkoren i detta avtal eller sina 
skyldigheter enligt avtalet, eller på annat 
sätt väsentligen brutit mot villkoren i detta 
avtal;  

2) inleder företagssanering, försätts i 
likvidation eller konkurs, eller om det av 
andra skäl finns anledning att förmoda att 
parten är insolvent;  

3) avlider.  
4)  

Om inget annat avtalats med Kunden, annulleras 
de Uppdrag som lämnats före uppsägningen eller 
hävningen och som inte än har utförts efter att 
avtalet har uppsagts eller hävts, om det är möjligt 
för Evli Bank att avlägsna uppdraget från 
handelssystemet. Utförda köp- och säljuppdrag 
clearas färdigt.  
 
Efter att avtalet sagts upp eller hävts, skall Evli 
Bank överlåta Kundens egendom till denne snarast 
möjligt, dock senast sju (7) dagar efter att 
clearingen slutförts, förutsatt att Kunden betalat alla 
Evli Banks fordringar enligt avtalet mellan Kunden 
och Evli Bank. Ifall Evli Bank trots anmodan inte 
underrättats om vart Kundens egendom ska 
överföras, har Evli Bank rätt att sälja fondandelar, 

värdeandelar och andra värdepapper i kundens 
depå. Evli Bank säljer i mån av möjlighet 
egendomen på en marknadsplats och tidigast 30 
kalenderdagar från datum då Evli Bank, efter att 
avtalet upphört, eller blivit uppsagt, skriftligen 
meddelat Kunden om dennes förpliktelse att 
underrätta Evli om ett nytt förvaringsställe. 
Perioden för underrättelsen anses inledd sju (7) 
bankdagar efter att meddelande skickats till 
Kunden eller Kunden på annat sätt delgivits 
meddelandet genom Evli Banks elektroniska tjänst. 
Evli Bank betalar, efter avdrag för Evli Baks 
kostnader och fordringar, intäkterna från 
försäljningen till Kundens motkonto i ett annat 
kreditinstitut. Ifall det inte är möjligt att överföra 
egendomen till ett motkonto, deponeras 
egendomen för Kundens räkning hos 
regionförvaltningsverket på Evli Banks hemort. Ifall 
Kunden inte ger andra instruktioner, skickar Evli 
Bank fysiska värdepapper med rekommenderat 
brev till den adress Kunden uppgivit.  
 
Efter uppsägning av avtalet är Evli Bank endast 
förpliktigad till att vidta åtgärder som minskar och 
begränsar ansvar. 

4. Överförande av avtal 

Avtalet binder avtalsparterna samt deras lagliga 
successorer. Kunden har inte rätt att utan Evli 
Banks samtycke överföra avtalsenliga rättigheter 
och skyldigheter på tredje part. Evli Bank har dock 
rätt att utan Kundens samtycke överföra 
rättigheterna och skyldigheterna enligt avtal på 
tredje part. 

VI ÖVRIGA VILLKOR 

1. Avgörande av tvister och tillämplig lag 

Tvister som härleder sig ur detta avtal och andra 
avtal mellan parterna avgörs genom 
skiljemannaförfarande i Helsingfors av en 
skiljeman, om det krav som är föremål för tvisten till 
sitt belopp överskrider trettiotusen (30 000) euro 
och om parten i tvisten inte är en Kund som i 
enlighet med konsumentskyddslagen är att 
betrakta som icke-yrkesmässig kund. Om 
avtalsparterna inte kommer överens om 
skiljemannen, skall denne utses av 
Centralhandelskammaren.  
 
Övriga tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt, såvida 
inte Kunden är att betrakta som icke-yrkesmässig 
kund som har rätt att väcka talan vid sin hemorts 
lokala tingsrätt.  
 
Där avtalsvillkoren hänvisar till lag, tillämpas 
aktuella bestämmelser. På erbjudande av 
placeringstjänster, placeringstjänstavatal och 
dessa allmänna avtalsvillkor för placeringstjänsten 
tillämpas Finlands lag, dock så, att reglerna för val 
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av internationella privaträttsliga normer inte 
tillämpas. 

2. Normkollisioner 

I fall som inte regleras av avtalet följs i första hand 
marknadsregler och anvisningar.  
 
Om villkoren i detta avtal avviker från 
marknadsreglerna, tillämpas i första hand lag och 
med stöd av lag givna föreskrifter samt andra 
marknadsregler.  
 
Om dessa villkor och villkor i andra, separata 
produkt- eller serviceavtal mellan Kunden och Evli 
Bank är motstridiga, tillämpas i första hand villkoren 
i de separata produkt- eller serviceavtalen.  
 
Om Evli Banks avtalsvillkor i olika språkversioner 
eller villkoren i olika språkversioner av avtal för 
produkter eller tjänster är motstridiga, tillämpas i 
första hand den finska versionen. 

3. Konsumenters tillgång till rättslig 
prövningutanför domstol 

Till den del konsumentskyddslagstiftningen 
tillämpas på Kundens och Evli Banks 
avtalsförhållande, har Kunden tillgång till 
åtminstone följande instanser för rättsskydd utöver 
domstol: 

Värdepappersnämnden 

Värdepappersnämnden ger råd, instruktioner och 
förslag till lösning i ärenden som gäller innehållet i 
värdepappersmarknadslagstiftningen och 
myndighetsbestämmelser i anslutning därtill, 
tillämpning av avtalsvillkor, god 
värdepappershandelssed och övriga frågor 
gällande värdepapperspraxis. Tjänsten är avgiftsfri 
och tillgänglig för alla icke-yrkesmässiga placerare 
som står i kundrelation till en bank, ett 
värdepappersföretag eller ett fondbolag. 
 
Värdepappersnämndens kontaktuppgifter: 
Porkalagatan 1 
00180 Helsingfors 
telefon (09) 6850 120 
fax (09) 6850 1220 
e-post: info@fine.fi 
Ytterligare information samt närmare instruktioner 
om förfarandet vid klagomål finns på adressen: 
www.arvopaperilautakunta.fi.  
 
Konsumenttvistenämnden 
Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och 
oavhängigt specialistorgan, vars medlemmar i lika 
mån företräder både konsumenter och 
näringsidkare. Nämnden ger rekommendationer i 
frågor som gäller tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare, bl.a. i samband med 
konsumenttjänster. 

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter: 
Tavastvägen 3  
PB 306 
00531 Helsingfors 
telefon 010 3665200 (växel) 
fax 010 3665249 
e-post: kril@oikeus.fi 
Ytterligare information samt närmare instruktioner 
om förfarandet vid klagomål finns på adressen: 
www.kuluttajariita.fi. 

4. Evli Banks kontaktuppgifter och 
tillsynsmyndighet 

Evli Banks kontaktuppgifter 
Evli Bank Abp 
FO-nummer 0533755-0 
adress: Alexandersgatan 19 A, 
00100 Helsingfors 
telefon 09 4766 90 (växel). 
 
Tillsynsmyndighet 
Finansinspektionen 
adress: Snellmansgatan 6, PB 103, 
00101 Helsingfors, 
telefon 010 831 51 (växel) 
e-post: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi 
Ytterligare information: www.finansinspektionen.fi.  

http://www.arvopaperilautakunta.fi/

