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1. Allmänt
Detta är ett avtal mellan undertecknad kontoinnehavare (”Kunden”) och 
Nordnet Bank AB finsk filial (”Bolaget”) om sparande på ett aktiesparkonto 
(”Aktiesparkontoavtal”) hos Bolaget. Med Aktiesparkontoavtalet öppnas 
depå/konto i Kundens namn hos Bolaget. Aktiesparkontoavtalet 
består av Bolagets följande, vid var tid gällande handlingar, villkor och 
verksamhetsprinciper:

•  Dessa särskilda villkor för Aktiesparkontoavtalet 
•  Depå-/kontoavtal
•  Förhandsinformation avseende avtal om  depå/konto hos Nordnet 
 Bank AB finsk filial
•  Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial
•  Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
•  Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och 
 fördelning av order
•  Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
•  Grundläggande information om insättningsgaranti

Kunden bekräftar att denne tagit del av och godkänt ovan nämnda 
avtalshandlingar samt Förhandsinformation avseende avtal om depå/konto 
hos Bolaget och Information om egenskaper och risker avseende finansiella 
instrument. Vid eventuella motstridigheter har handlingarna företräde i ovan 
angiven ordning. 

Aktiesparkontoavtalet gäller grundande och upprätthållande av ett 
aktiesparkonto samt förvaring av finansiella instrument och medel på 
Kundens aktiesparkonto. På aktiesparkontot tillämpas Bolagets Allmänna 
bestämmelser för depå/konto med de begränsningar och preciseringar 
som framgår av föreliggande villkor för Aktiesparkontoavtalet. På 
Aktiesparkontoavtalet tillämpas lagen om aktiesparkonton (680/2019). 

Aktiesparkontoavtalet anses träda i kraft när Bolaget har mottagit kundens 
ansökan i form av ett undertecknat avtal, Bolaget har godkänt Kundens 
ansökan efter att ha granskat den och har öppnat ett aktiesparkonto 
för Kundens räkning. Bolaget har rätt att låta bli att godkänna kundens 
ansökan. Ikraftträdande och giltighet av Aktiesparkontoavtalet förutsätter 
ytterligare att det finns ett separat avtal om depå/konto mellan Kunden och 
Bolaget, på grundval av vilket Kunden parallellt med aktiesparkontot har 
från aktiesparkontot separat depå/konto hos Bolaget. Kunden bemyndigar 
Bolaget att vid behov öppna parallellt separat depå/konto för Kunden hos 
Bolaget.

Om Kunden är minderårig, ska denne i alla sammanhang representeras av 
behörig ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare).

2. Insättning av penningmedel och förvaring av medel
Kunden betalar in aktiesparkontots penningmedel på Kundens personliga 
konto hos Bolaget för att investeras vidare i tillåtna investeringsobjekt 
angivna i detta Aktiesparkontoavtal. Kunden får betala in pengar 
på aktiesparkontot upp till ett belopp på högst 50 000 euro. Om en 
enskild inbetalning av Kunden från ett konto utanför Bolaget leder till 
att det ovannämnda högsta beloppet på 50 000 euro överskrids, styrs 
ifrågavarande inbetalning inom Bolaget automatiskt i sin helhet till separat 
depå/konto som Kunden har i Bolaget. Bolaget informerar Kunden om 
detta via Bolagets meddelandecentral. Kunden kan efter detta genom en 
Bolagsintern kontoöverföring göra en inbetalning på aktiesparkontot upp till 
det tillåtna maximibeloppet. Då Kunden förvärvar finansiella instrument på 
aktiesparkontot ska betalning ske med medel som finns på aktiesparkontot. 

Kunden har rätt att när som helst avbryta inbetalningar till aktiesparkontot. I 
detta fall förblir Aktiesparkontoavtalet till övriga delar oförändrat i kraft.

Aktiesparkontot används för att emot penningmedel på aktiesparkontot av 
Kunden, för att göra betalningar som föranleds av investering och förvaring 
av sparmedel och förvaltningen av aktiesparkontot samt för att ta emot 
medel som influtit vid försäljning av investeringar. Med sparmedel avses de 
pengar som Kunden betalat in på aktiesparkontot samt de investeringsobjekt 
som förvärvats för att placera medlen och avkastningen av investeringarna. 
Bolaget har rätt att från aktiesparkontot debitera kostnader och arvoden i 
enlighet med Aktiesparkontoavtalet.  

Dispositionsrätten till de medel som finns på aktiesparkontot tillhör Kunden. 
Kunden har rätt att när som helst ta ut sparmedlen i en eller flera poster. 
Ytterligare information finns på Bolagets webbplats www.nordnet.fi. Den 
vinstutdelning som erhållits från investering av sparmedel samt medlen från 
överlåtelse av investeringsobjekt och anknytande rättigheter betalas till 
aktiesparkontot, ifall Kunden inte omedelbart placerar medlen på nytt. 

Bolagets övriga förpliktelser, som hänför sig till finansiella instrument och 
medel i förvaring, fastställs till tillämpliga delar i Allmänna bestämmelser till 
depå-/kontoavtalet som gäller vid var tid (se särskilt punkt A och B). Bolaget 
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förbehåller sig rätten att låta bli att utföra de åtgärder eller förpliktelser i 
Allmänna bestämmelser till depå-/kontoavtalet, vars tillämpning skulle strida 
mot villkoren i detta Aktiesparkontoavtal eller bestämmelserna i lagen om 
aktiesparkonton (680/2019). 

Kontanta medel, som har satts in på Kundens depositionskonto som 
hänför sig till Aktiesparkontoavtalet, omfattas av Sveriges insättnings- och 
investerarskyddssystem. Skyddet enligt Sveriges lag om insättningsgaranti 
(1995:1571) täcker 100 000 euro då rätt till ersättning uppkommer. 
Ersättningsbeloppet enligt Sveriges lag om investerarskydd (1999:158) är 
högst 250 000 svenska kronor då rätt till ersättning uppkommer. Ytterligare 
information gällande insättningsgaranti och investerarskydd finns i Allmänna 
bestämmelser till depå-/kontoavtalet under punkt G.8 samt på Bolagets 
webbplats www.nordnet.fi under Säkerhet och investerarskydd.

3. Rapportering om aktiesparkontot till kunden
Bolaget rapporterar till Kunden information om innehav av finansiella 
instrument, kontanta medel och händelser på aktiesparkontot genom 
elektroniskt kontoutdrag eller annan avräkningsnota på Bolagets webbplats 
via inloggning till tjänsten nordnet.fi. Kontoutdrag eller övrig rapport kan 
på kundens begäran sändas per post mot avgift. Kunden ska utan onödigt 
dröjsmål meddela Bolaget, om det förekommer ett fel eller en brist i 
rapporten.

4. Regler som tillämpas på handel med aktiesparkontot
På handel med finansiella instrument på aktiesparkontot tillämpas utöver 
dessa villkor även vid var tid gällande Bolagets Allmänna bestämmelser 
för depå/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument och 
Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av 
order.

Bolaget förbehåller sig rätten att inte genomföra sälj- eller köpuppdrag för 
Kundens räkning, om det finansiella instrumentet i fråga inte hör till i dessa 
villkor fastställda tillåtna investeringsobjekt (se punkt 5) eller, om uppdraget 
i övrigt skulle stå i strid med detta Aktiesparkontoavtal eller lagen om 
aktiesparkonton (680/2019).

5. Tillåtna investeringsobjekt
Investeringsobjektet för sparmedlen på aktiesparkontot kan vara en sådan 
aktie i ett aktiebolag och motsvarande andel i övrig sammanslutning och 
depositionsbevis, som utfärdats över en dylik rättighet, som är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i 
Europa eller föremål för motsvarande handel utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (”Värdepapper”). Samma gäller för Värdepapper, vars 
emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra nämnda Värdepapper, 
eller sådana Värdepapper som har tecknats på basis av bolagshändelser 
hos emittenten, föremål för handel inom ett år från emissionen på sådana 
handelsplattformar som angetts ovan.

När bolaget tar emot en överföring av ett aktiesparkonto från en annan 
tjänsteleverantör, förbinder sig Bolaget att ta emot endast sådana 
finansiella instrument som är föremål för handel på de handelsplattformer 
på vilka handel är möjlig via Bolagets tjänst, om inte Bolaget och Kunden 
uttryckligen avtalar om annat. Mer information finns på Bolagets webbplats 
www.nordnet.fi. 

Kunden ska själv i förväg försäkra sig om att de finansiella instrument 
som Kunden ska föra över från en annan tjänsteleverantör till Bolaget i 
samband med överföring av aktiesparkontot, är sådana som hör till de 
investeringsobjekt som är tillåtna enligt dessa villkor. Kunden svarar för att 
inga finansiella instrument, som inte är tillåtna investeringsobjekt enligt 
dessa villkor, överförs till det aktiesparkonto som Bolaget erbjuder. 

Kunden får inte investera sparmedlen på aktiesparkontot i sådana 
värdepapper, av vars emittents samtliga aktier eller rösträtter Kunden äger 
en andel på minst tio procent eller avseende vilka Kunden direkt eller 
indirekt kan använda en med ägande jämförbar beslutanderätt med en andel 
på minst tio procent. När innehavets omfattning beräknas beaktas också 
sådana företag där Kunden har bestämmande inflytande på det sätt som 
avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), och sådana 
företag i vilka Kunden ensam eller tillsammans med ett företag där Kunden 
har bestämmande inflytande direkt eller indirekt har en ägarandel på minst 
tio procent. Kunden är skyldig att själv övervaka att nämnda begränsning 
iakttas och utan dröjsmål vidta åtgärder för att realisera sådana investeringar 
som inte uppfyller i denna punkt föreskrivna förutsättningar. Om Kunden 
försummar denna skyldighet, ansvarar Kunden för den skada som orsakas 
Bolaget av försummelsen av skyldigheten. 

Om ett investeringsobjekt på aktiesparkontot inte längre ingår i sådana 
investeringar som är tillåtna enligt dessa villkor (exempelvis till följd 
av en genomförd bolagshändelse), har Bolaget rätt att realisera 
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investeringsobjektet på enligt Bolaget bästa möjliga sätt eller säga upp 
Aktiesparkontoavtalet.

6. Beskattning av aktiesparkontot och av kontoinnehavaren
Kontoinnehavarens beskattning gällande aktiesparkontot regleras enligt 
vid var tid gällande inkomstskattelag (1535/1992) och anslutna samt 
övriga tillämpliga föreskrifter och anvisningar. Enligt gällande lagstiftning 
anses som avkastning av aktiesparkontot den del av gängse värdet av 
sparmedlen som överskrider beloppet av inbetalningarna till aktiesparkontot. 
Avkastningen av aktiesparkontot betraktas som skattepliktig kapitalinkomst 
när avkastningen tas ut från aktiesparkontot. Av uttagna sparmedel anses 
som avkastning den relativa andel som vid tidpunkten då medlen tas 
ut motsvarar den återstående avkastningens andel av de återstående 
sparmedlen på aktiesparkontot. Mer information på Bolagets webbplats 
www.nordnet.fi.  Kunden ansvarar för skatter och övriga avgifter som enligt 
Finlands eller annat lands lagar, Finlands eller annat lands myndigheters 
bestämmelser eller beslut, avtal mellan stater  eller avtal mellan Bolaget 
och myndighet i annat land ska betalas på sparmedel som förvaras på 
aktiesparkonto.

I samband med att Kunden gör ett uttag innehåller Bolaget skatt  i enlighet 
med bestämmelserna om aktiesparkonton i inkomstskattelagen och 
redovisar på behörigt sätt till skattemyndigheten.

7. Skatterapport
Bolaget svarar för skatterapportering gällande aktiesparkontot. Bolaget 
lämnar årligen in till skatteförvaltningen nödvändig information om Kundens 
aktiesparkonto i enlighet med tillämplig lagstiftning och skattemyndighetens 
anvisningar. Mer information finns på Bolagets webbplats www.nordnet.fi. 

8. Avgifter och utgifter
Information om kostnader i anslutning till Aktiesparkontoavtalet (exempelvis 
förvaltning, förvaring av finansiella instrument, handel etc.) finns på Bolagets 
webbplats nordnet.fi eller fås på begäran av Bolaget.

Kunderna informeras om ändringar i Bolagets prislista på Bolagets 
webbplats via inloggning på meddelandecentralen (se punkt 12).

9. Pantsättning
Beträffande pantsättning av aktiesparkontot tillämpas bestämmelserna 
i depå-/kontoavtalet (se punkt 9) och vid var tid gällande Allmänna 
bestämmelser (se punkt D.3 och D.4).

10. Avslutande av aktiesparkonto och överföring till annan 
tjänsteleverantör
Kunden kan när som helst till Bolaget göra en anmälan om uppsägning av 
Aktiesparkontoavtalet. Aktiesparkontoavtalet ska sägas upp skriftligen med 
en uppsägningstid på 30 kalenderdagar.  

Kunden förbinder sig att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med detta avtal, 
inklusive försäljning av finansiella instrument eller överföring av dessa till en 
annan tjänsteleverantör (se Allmänna bestämmelser till depå-/kontoavtal 
punkt G.13). Om Kunden inte utan dröjsmål har fullgjort sina förpliktelser, 
kan Bolaget realisera Kundens finansiella instrument och förmedla Kundens 
kontanta medel till ett av Kunden på förhand bestämt och till Kunden 
tillhörande konto i en utomstående bank.  

Kunden kan skriftligen säga upp avtalet till upphörande med omedelbar 
verkan ifall Bolaget väsentligen har brutit mot detta Aktiesparkontoavtal eller 
andra föreskrifter eller förpliktelser gällande handels- och förvaringstjänster 
i samband med finansiella tjänster eller de kontovillkor som berör detta 
aktiesparkonto. 

Kunden kan föra över sitt aktiesparkonto till en annan tjänsteleverantör 
genom att ingå ett aktiesparkontoavtal med en annan tjänsteleverantör. 
I detta fall kräver uppsägning av Aktiesparkontoavtalet inte att medlen 
realiseras, eftersom de influtna medlen förs över till tjänsteleverantören i 
fråga. Ytterligare information finns på Bolagets webbplats www.nordnet.
fi. När Kunden för över aktiesparkontot till en annan tjänsteleverantör, 
är Kunden skyldig att på förhand försäkra sig om att den mottagande 
tjänsteleverantören kan ta emot de medel som förs över. När Kunden för 
över sitt aktiesparkonto från en annan tjänsteleverantör till Bolaget, kan 
Bolaget neka att för förvaring ta emot sådana medel som inte är tillåtna 
investeringsobjekt enligt punkt 5 i dessa villkor. 

Bolaget ska föra över Kundens medel och uppgifter om maximiinsättningens 
belopp inom 30 kalenderdagar från mottagandet av anmälan. Det 
uppsagda avtalet upphör att gälla när Bolaget har fört över medlen till den 
tjänsteleverantör som anges i anmälan om uppsägning. Om dagen inte 
kan påvisas på något annat sätt, anses ett meddelande som har sänts per 
post ha anlänt till tjänsteleverantören den sjunde dagen efter det att det 

avsändes och ett elektroniskt meddelande den dag då det sändes ifall det är 
Bolagets normala kontorstid i Finland, och i annat fall därpå följande vardag. 
Avgifter som föranleds av överföring av aktiesparkontot framgår av vid var 
tid gällande prislista på Bolagets webbplats www.nordnet.fi. 

Om Bolaget har försatts i likvidation eller konkurs eller undergår 
företagssanering, eller annars har förlorat sin rätt att tillhandahålla 
sparavtal, ska Bolaget, likvidatorerna eller konkursboet utan dröjsmål 
säga upp Aktiesparkontoavtalet och föra över sparmedlen till en annan 
tjänsteleverantör som Kunden har meddelat. Bolaget säger också upp 
Aktiesparkontoavtalet om Kunden upprepade gånger eller av grov 
oaktsamhet låter bli att iaktta villkoren i Aktiesparkontoavtalet, och trots en 
skriftlig anmärkning inte rättar till överträdelsen. Anmälan om uppsägning 
ska ges skriftligen och till den ska fogas en uppmaning att meddela Bolaget, 
likvidatorerna eller konkursboet en tjänsteleverantör med vilken Kunden har 
ingått ett nytt aktiesparkontoavtal eller till vilken sparmedlen annars kan 
överföras. I anmälan om uppsägning ges Kunden en tidsfrist på tre månader 
för lämnande av anmälan. Om Bolaget, likvidatorerna eller konkursboet 
inte har fått ett meddelande från Kunden om den nya tjänsteleverantören 
senast tre månader efter det att Kunden tog emot anmälan om uppsägning, 
ska Bolaget, likvidatorerna eller konkursboet utan dröjsmål omvandla 
sparmedlen till pengar och betala ut dem till Kunden oberoende av 
eventuella skattepåföljder eller andra påföljder. Om värdet på sparmedlen är 
beroende av noteringar på finansmarknaden, ska värdet vid återbetalningen 
bestämmas enligt säljkursen den dag då tidsfristen löper ut, om inte Bolaget 
och Kunden har avtalat om något annat. Om dagen då Kunden tog emot 
anmälan om uppsägning inte kan visas på något annat sätt, anses ett 
meddelande som har sänts per post ha anlänt till Kunden den sjunde dagen 
efter det att det avsändes och ett elektroniskt meddelande den dag då det 
sändes, om det är Bolagets normala kontorstid i Finland, och i annat fall 
därpå följande vardag. 

11. Upphörande av Aktiesparkontoavtal när Kunden avlider samt 
gåvoförbud
Aktiesparkontoavtalet upphör automatiskt att gälla när Kunden avlider. 
Rätten till medlen på aktiesparkontot övergår till Kundens rättsinnehavare. 
När Aktiesparkontoavtalet har upphört för Bolaget över sparmedlen på 
aktiesparkontot till separat depå/konto i Kundens (dödsboets) namn hos 
Bolaget. (se punkt 1 av dessa villkor, parallellt depå/konto). Mer information 
finns på Bolagets webbplats www.nordnet.fi. 

Sparmedel på aktiesparkontot får inte ges i gåva delvis eller i sin helhet. En 
gåva i strid med förbudet jämställs med uttag av sparmedel från kontot.

12. Meddelanden och information
På meddelanden som sänds av Bolaget och till Bolaget tillämpas punkt G.3 i 
Depå-/kontoavtalet.

13. Ändring av avtalsvillkoren
På Aktiesparkontoavtalet och villkoren för aktiesparkontot eller på ändringar 
som görs i Bolagets avgifter tillämpas det som framgår av punkt G.15 i 
Allmänna bestämmelser för depå/konto. 

14. Kundens försäkran och bekräftelser
Genom att teckna under detta Aktiesparkontoavtal försäkrar Kunden att 
denne inte har andra gällande avtal om aktiesparkonto, med undantag av en 
temporär situation till följd av byte av tjänsteleverantör (se punkt 10). Kunden 
ansvarar själv under hela giltighetstiden av detta Aktiesparkontoavtal att 
denne inte har andra gällande avtal om aktiesparkonto, med undantag av en 
temporär situation till följd av byte av tjänsteleverantör. 

Kunden bekräftar att denne genom detta Aktiesparkontoavtal har mottagit 
följande information av Bolaget:
•  vilka medel som kan inkluderas på aktiesparkontot,
•  en hänvisning till föreskrifterna om beskattning av aktiesparkontot,
•  kostnader relaterade till aktiesparkontot, och
•  förhållandet till det system för insättningsgaranti och investerarskydd till  
 vilket aktiesparkontot som Bolaget tillhandahåller hör.

Genom att ingå detta Aktiesparkontoavtal bekräftar Kunden även att Bolaget 
kan samla in och Kunden förbinder sig att tillställa nödvändig information 
när Kunden för över aktiesparkontot från en tjänsteleverantör till en annan. 
Kunden bekräftar att hen känner till att Bolaget kan samarbeta med tredje 
parter i utförandet av uppdrag som hänför sig till aktiesparkontot. Detta 
innebär att Bolaget och tredje part kan utbyta nödvändig information om 
Kundens aktiesparkonto i syfte att säkerställa utförandet av nödvändiga 
åtgärder.

Kunden försäkrar ytterligare att denne till Bolaget har lämnat sådan korrekt 
och tillräcklig information som är av betydelse avseende beskattning, 
rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt regleringen 
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och informationsskyldigheten gällande kundkännedom och förhindrande 
och utredning av penningtvätt. Kunden förbinder sig även att utan dröjsmål 
meddela Bolaget skriftligen, om det sker förändringar i Kundens information 
exempelvis till följd av att Kunden flyttar utomlands eller om Kundens namn, 
telefonnummer, adressuppgifter, nationalitet, e-postadress eller dennes 
ställning som person i politiskt utsatt ställning förändras.

15. Tillämplig lag och avgörande av tvister
Vid tolkning av detta Aktiesparkontoavtal tillämpas Finlands lag. 
Tvistemål som gäller detta avtal ska avgöras vid allmän domstol, som är 
Helsingfors tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande 
konsumentskyddslagstiftning. 

Kunden kan även vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen 
(FINE), www.fine.fi, Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS. FINE erbjuder 
Kunder rådgivning och tvistlösning i bank- och värdepappersrelaterade 
problemsituationer. 
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1. Avtal 
Mellan undertecknad(e) innehavare av depå/konto (”Kunden”) och Nordnet Bank 
AB finsk filial, FO-nr 2329589-2, (”Bolaget”) träffas avtal om depå/konto för 
Kunden hos Bolaget enligt villkoren i detta avtal. Avtalet om depå/konto består av 
följande vid var tid gällande avtalshandlingar: 
(a)  Detta Depå-/kontoavtal 
(b)  Särskilda villkor för sådana andra tjänster som Kunden avtalar om med Bolaget 
(c)  Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial
(d)  Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 
(e)  Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order 

1.2 Kunden bekräftar att denne tagit del av och godkänt ovanstående 
avtalshandlingarna samt Bolagets förhandsinformation avseende avtal om depå/ 
konto. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i ovan 
angiven ordning. 

1.3 Avtalet ska anses ingånget när Bolaget mottagit undertecknat avtal och efter 
prövning öppnat depå/konto för Kundens räkning. Bolaget förbehåller sig rätten 
att inte godkänna Kunden. 

1.4 Om Kunden är underårig eller har förvaltare, ska denne i alla sammanhang 
företrädas av behörig ställföreträdare (t.ex. förmyndare). 

2. Värdeandelskonto
Värdepapper emitterade i Finland förvaras på ett värdeandelskonto i Kundens 
namn i enlighet med finsk lag. Kunden bemyndigar Bolaget att vid behov öppna 
ett värdeandelskonto för Kunden hos Euroclear Finland Oy (Euroclear). Kunden 
förbinder sig att i detta fall följa Euroclears kontovillkor och betala arvoden och 
avgifter i enlighet med dess prislista. Bolaget har rätt att för egen räkning begära 
att förvaltningsbefogenhet noteras på Kundens på grundval av ovan nämnda 
bemyndigande öppnade värdeandelskonto hos Euroclear.  

3. Uppgiftsskyldighet och kundkrav 
3.1 Kunden ska på begäran av Bolaget lämna den information, inklusive skriftliga 
handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändigt för att fullgöra Bolagets 
skyldigheter enligt detta avtal, avtal med depåförande tredjepart, lag samt 
regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral och central motpart (CCP). 

3.2 Bolaget har rätt att neka en person att vara kund hos Bolaget om denne är en 
fysisk person bosatt i USA, en juridisk person med säte i USA eller annars en U.S. 
Person (som det definieras i vid var tid gällande Regulation S till United States 
Securities Act 1933). Detsamma gäller för sådana personer med anknytning till 
andra länder som medför att Bolaget måste vidta särskilda registrerings- eller 
rapporteringsåtgärder. Bolaget har rätt att neka en fysisk person att vara kund hos 
Bolaget om denne inte är bosatt och har skatterättslig hemvist inom EU/EES eller 
om det finns andra särskilda skäl. 

3.3 Bolaget har även rätt att neka en juridisk person att vara kund hos Bolaget om 
denne inte har säte eller filial med fast driftsställe i Finland, eller om det finns andra 
särskilda skäl. 

4. Avtal för flera gemensamt 
Om två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Bolaget äger – 
om inte annat skriftligen överenskommits – var och en av dem i alla avseenden 
företräda samtliga övriga personer gentemot Bolaget. De är solidariskt ansvariga 
gentemot Bolaget och kallas härefter gemensamt Kunden. Med solidariskt ansvar 
avses att Bolaget kan kräva var och en av dessa personer på betalning av hela 
det belopp varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot Bolaget enligt 
bestämmelserna i detta avtal. 

5. Fullmakt för Bolaget att teckna aktier m.m. 
Kunden ger härmed Bolaget fullmakt att självt eller genom den som Bolaget 
utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra 
värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt 
att ta emot och kvittera värdepapper och kontanter. 

6. Skatterättslig hemvist 
Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är 
det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig 
vistelse, bosättning eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt 
det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har 
sitt säte. 

7. Försäkran avseende lämnade uppgifter 
Kunden försäkrar härmed att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, 
rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism, uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga 

och tillräckliga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla 
förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands samt ändringar av namn, 
telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap, e-postadress och eventuell roll 
som person i politiskt utsatt ställning. 

8. Behandling av personuppgifter 
Bolaget behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter 
som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och avtal, eller som i övrigt 
registreras i samband med administrationen av förevarande produkter och 
tjänster. Ändamålen med behandlingen är att samla in, kontrollera och registrera 
personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal samt att dokumentera, 
administrera och fullgöra ingångna avtal. Därutöver kan uppgifterna komma 
att behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, genomföra marknads-, 
affärs- och kundanalyser (inbegripet profilering), bedriva marknadsföring samt 
förbättra, utveckla och kundanpassa de tjänster och produkter som erbjuds. 
Personuppgifterna kan även komma att behandlas för andra ändamål än för vilka 
de samlats in, i enlighet med tillämplig lag. Om direktreklamspärr har begärts 
kommer uppgifterna inte att behandlas för direktmarknadsföring. Fullständig 
information om behandlingen av personuppgifterna och registrerades rättigheter 
finns på www.nordnet.fi/henkilotiedot. Genom att ingå förevarande avtal bekräftar 
du som registrerad att du tagit del av denna information. 

9. Pantsättning 
Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot 
Bolaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med Kundens 
transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Bolaget: 
(a)  samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna 
 och annan Kundens depå hos Bolaget – även innefattande sådana   
 värdeandelskonton som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system  
 (t.ex. Euroclear Finland); 
(b)  samtliga de Kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller   
 överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget; och 
(c)  samtliga medel som vid var tid finns på Kundens depå och annat Kundens  
 konto hos Bolaget. Pantsättningen innefattar även avkastningen på Kundens  
 ovannämnda egendom. 

9.2 Kunden får inte – utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall – till annan än 
Bolaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper 
eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i Allmänna 
bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial punkt D.3 och D.4. 
Vid transaktioner med derivatinstrument ska Kunden ställa säkerhet i enlighet 
med Bolagets vid var tid gällande regler härom. Kunden uppmärksammas 
på att Bolagets säkerhetskrav kan vara strängare än de som uppställs av de 
utförandeplatser där Bolaget erbjuder handel. 

10. Tillhandahållande av information 
Kunden samtycker till att information från Bolaget som inte riktas personligen 
till Kunden tillhandahålls på Bolagets webbplats, om Bolaget bedömer det som 
lämpligt. Kunden godkänner även att Bolaget i andra sammanhang använder 
elektronisk kommunikation för att tillhandahålla information. För sådan information 
som enligt lag ska tillhandahållas på ett varaktigt medium samtycker Kunden till att 
denna tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper. 

11. Villkorsändring 
Beträffande ändring av Depå-/kontoavtalet, se Allmänna bestämmelser för depå/
konto hos Nordnet Bank AB finsk filial punkt G.15. 

12. Tillämplig lag och tvistlösning 
12.1 Tolkning och tillämpning av detta Depå-/kontoavtal ska ske enligt finsk lag. 
Tvist med anledning av avtalet ska prövas i allmän domstol, vilket för Kund som 
inte är konsument alltid ska vara Helsingfors tingsrätt som första instans. 

Kunden kan också vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE), 
www.fine.fi, Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS. FINE erbjuder 
Kunder rådgivning och tvistlösning i bank- och värdepappersrelaterade 
problemsituationer. 


