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DEFINITIONER 
 
Kunden 
Kontoinnehavare som har godkänt dessa kontovillkor. 
 
Euroclear Finland  
Euroclear Finland Ab är den värdepapperscentral som 
avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandels-
system och om clearingverksamhet (348/2017). 
 
Värdepapperscentralen 
Euroclear Finland använder bifirman Finlands Värde-

papperscentral då tjänster erbjuds i form av kontoför-
valtare. 
 
ÖPPNANDE AV VÄRDEANDELSKONTO 
 
En förutsättning för att ett värdeandelskonto ska 
kunna öppnas är att Kunden försett Värdepapperscen-
tralen med en behörigen ifylld ansökan om öppnande 
av konto med bilagor.  

I samband med öppnandet av ett nytt konto ska 
Kunden bestyrka sin identitet.  

 
En privatperson ska till sin ansökan om öppnande av 
konto bifoga:  

- en bestyrkt kopia av ett sådant identitetskort, 
körkort eller pass varav framgår Kundens 
namnteckning eller en annan utredning som 
Värdepapperscentralen accepterar samt 

- en annan utredning som Värdepapperscent-
ralen eller en myndighet kräver. 

 
En sammanslutning ska till sin ansökan om öppnande 
av konto bifoga:  

- ett gällande utdrag ur handels- eller               
samfundsregistret;  

- en bolagsordning eller sammanslutningens 
stadgar; 

- sammanslutningens beslut att öppna konto 
(till exempel styrelseprotokoll eller                  
motsvarande); 

- en aktieägarförteckning eller medlemsför-
teckning; 

- en bestyrkt kopia av ett sådant identitetskort, 
körkort eller pass varav framgår underteckna-
rens namnteckning eller annan utredning som 
Värdepapperscentralen accepterar samt 

- en annan utredning som Värdepapperscent-
ralen eller en myndighet kräver. 

 
För privatpersoner antecknas en finsk personbeteck-
ning för värdeandelskontot. För en sammanslutning 
som öppnar värdeandelskonto antecknas sammanslut-
ningens företags- och organisationsnummer, om ett 
sådant utfärdats. Vid behov förser Euroclear Finland 
Kunden med ett konstgjort individualiseringssignum. 

 Kunden ska även ange ett bankkonto1) i IBAN-form 
samt bankens BIC-kod.  
 Värdepapperscentralen informerar Kunden skriftli-
gen då värdeandelskontot öppnats eller ansökan om 
öppnande av konto förkastats. 
 
 
 
 
 
RÄTT ATT ANVÄNDA VÄRDEANDELSKONTOT 

 
Rätten att använda värdeandelskontot tillkommer 
Kunden själv eller en person som denna befullmäkti-
gat. Kunden ska i fullmakten precisera vilka slags no-
teringsansökningar som den befullmäktigade får fram-
föra och vilka uppgifter om värdeandelskontot som 

han/hon har rätt att få. 
 
UPPDATERING AV KUNDUPPGIFTER 
 
Kunden ska utan dröjsmål skriftligen underrätta 
Värdepapperscentralen ifall kunduppgifter änd-
ras (namn, adress, IBAN-bankkontonummer och 
bankens BIC-kod, beskattningsland och skatte-
mässig ställning, personer i politiskt utsatt ställ-
ning osv.). 

Sammanslutningen ska också utan dröjsmål 
skriftligen meddela om någons bestämmanderätt 
i sammanslutningen över- eller underskrider 25 
procent. 

Värdepapperscentralen svarar inte för skada som 
beror på att Kunden inte har informera Värdepappers-
centralen om att ovan nämnda uppgifter har ändrats.
 Värdepapperscentralen har rätt men inte skyldig-
het att på eget initiativ uppdatera Kundens adressupp-
gifter utgående från uppgifter som Värdepapperscen-
tralen erhållit från befolkningsregistret eller någon an-
nan tillförlitlig allmän instans.  
 
REGISTRERINGAR PÅ VÄRDEANDELSKONTOT 

 
I lagen om värdeandelskonton (827/1991) anges vilka 
typer av registreringar som kan göras på ett värdean-
delskonto. 

Kunden ska tillställa Värdepapperscentralen de 
uppgifter och handlingar som en registrering förutsät-
ter.  

Ansvaret för de uppgifter och handlingar som ut-
gör grund för ansökan om notering bärs av Kunden.  

Kunden ska i noteringsansökan ange det värdean-
delskonto på vilket noteringen ska göras, värdeande-
larnas slag och antal samt alla andra uppgifter som 
behövs för noteringen. 
 
ÖVERFÖRING AV HELA VÄRDEANDELSKONTOT  

 
Förhandsinformation om överföring av Kundens värde-
andelskonto till en annan kontoförvaltare jämställs 
med att Kunden säger upp detta avtal.  
 Värdepapperscentralen har rätt och skyldighet att 
på begäran till den kontoförvaltare som tagit emot 
värdeandelskontot överlåta kopior av de dokument 
som ligger till grund för de registreringar som är i 
kraft.  

Värdepapperscentralen har rätt men inte skyldig-
het att genomföra tills vidare ogenomförda åtgärder 
som nämns i punkten ”Utdelning och andra utbetal-
ningar”, om tidsfristen för åtgärderna har börjat innan 
Värdepapperscentralen mottagit förhandsinformation-
en om överföring av hela värdeandelskontot.  
 Ett värdeandelskonto som överförs från en annan 
kontoförvaltare till Värdepapperscentralen står till 
Kundens förfogande först då överföringen av värdean-
delskontot är slutgiltigt genomförd. 
 Värdeandelskontot kan inte överföras om kontot är 
pantsatt och ett förbud mot överföring har registrerats  
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på kontot på ansökan av pantinnehavaren. Det är inte 
heller möjligt att överföra kontot i de särskilda fall som 
nämns i Euroclear Finlands stadgar. 

 
KONTOBESKED 

 
Kunden tillsänds ett kontobesked över de registrering-
ar som görs på värdeandelskontot med jämna mellan-
rum minst fyra gånger om året, förutsatt att det skett 
förändringar i registreringarna efter det föregående 
kontobeskedet.  

Eventuella begränsningar på värdeandelskonton 
ska anmälas separat efter att begränsningsregistre-
ringen har gjorts. 
 Ett kontoutdrag som anger kontosituationen vid  
föregående års utgång tillsänds Kunden före utgången 
av april. 
 
UTDELNING OCH ANDRA UTBETALNINGAR 

 
Utdelningsbelopp får i allmänhet tas ut från bankkon-
tot1) på den betalningsdag som respektive bolag upp-
givit, andra utbetalningar på deras förfallodag.         
En förutsättning för att en utbetalning ska kunna göras 
är att bolaget har gjort motsvarande utbetalning på 
Värdepapperscentralens bankkonto. 

Betalningen anses ha skett när den bank som   
Värdepapperscentralen använder har erlagt betalning-
en till den förmedlande banken. 
 
EMISSIONSHÄNDELSER 

 
Värdepapperscentralen sänder en teckningsinstruktion 
till de Kunder som enligt uppgifterna på värdeandels-
kontot har företrädesrätt till teckning vid aktieemission 
eller annan emission.  

Däremot sänder Värdepapperscentralen ingen 
teckningsinstruktion om  

- bolaget eller dennes representant sänder en 
instruktion; 

- bolaget har förbjudit sändning av teckningsin-
struktion, eller 

- värdeandelarna har registrerats på värdean-
delskontot efter avstämningsdagen.  

 
Det är Kunden som ska göra teckningen på det sätt 
som anges i teckningsinstruktionen.  

Om ett bolag som anordnat en aktieemission eller 
annan emission har bestämt att aktierna ska tecknas 
automatiskt eller att de överblivna teckningsrätterna 
ska inlösas, gör Värdepapperscentralen teckningen   
eller inlösningen i enlighet med bolagets beslut. 
 Värdepapperscentralen informerar Kunden om     
fusion och delning, om Kunden förutsätts vidta        
åtgärder vid mottagande av fusionsvederlaget eller 
delningsvederlaget. 
 Utöver vad som nämnts ovan gör Värdepappers-
centralen de noteringar som föranleds av bolagets    
åtgärder eller beslut.2) 

 
UTLÄNDSKA VÄRDEANDELAR OCH  EMISSIONS-
HÄNDELSER 
 
En förutsättning för att utländska värdeandelar ska 
kunna registreras på ett värdeandelskonto är att de 
utländska värdeandelarna i fråga finns upptagna i 
Euroclear Finlands värdeandelssystem. 
 Värdepapperscentralen genomför utländska      
emissionshändelser, betalar utdelningar och gör andra 
utbetalningar enligt Euroclear Finlands instruktioner. 

 Dessa åtgärder kan avvika från det utländska före-
tagets beslut samt punkterna ”Utdelning och andra  
utbetalningar” och ”Emissionshändelser” i kontovillko-

ren.    
  
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 samt att det inte är fråga 
om att undanröja eller dölja sådan förmögenhets 
egentliga natur, ursprung, placering eller därmed    
förbundna rättigheter eller disposition.  
 Om Värdepapperscentralen på grund av uppgifter 
som meddelats Värdepapperscentralen eller på annat 
sätt kommit till dess kännedom har anledning att 
misstänka att förmögenheten härrör från tvivelaktiga 
affärer, har Värdepapperscentralen rätt att omedelbart 
avbryta det aktuella uppdraget samt att anmäla    
ärendet till Centralen för utredning av penningtvätt 
och bistå utredningscentralen med all information och 
dokumentation som kan vara betydande för utredning 
av misstankarna.  

 
KUNDENS REKLAMATIONSSKYLDIGHET  
 
Ifall Kunden anser att Värdepapperscentralen har 
handlat i strid med avtalsvillkoren, ska Kunden göra 
en anmärkning om detta till Värdepapperscentralen 
inom 30 kalenderdagar från det att Kunden har fått 

kännedom om åtgärden beträffande värdeandels-
kontot. Om inte anmärkningen görs inom denna tid, 
anses Kunden ha godkänt åtgärden.  
 
AVGIFTER FÖR VÄRDEANDELSKONTON 

 
Avgifterna för förvaltning av värdeandelskonto och re-
gistreringar på sådant konto bestäms enligt gällande 
prislista som Värdepapperscentralen fastställer för 
detta ändamål. 

De grundtjänster för värdeandelskonto som 
anges separat i prislistan är avgiftsfria för       
privatpersoner.  

Avgifter för kontoöverföring, pantsättning och 
andra registreringar ska i regel betalas av den som 
ansöker om registrering. Det sekundära ansvaret för 
avgifterna ligger dock alltid hos Kunden.     
 Om Kunden underlåter att betala avgifter enligt 
Värdepapperscentralens gällande prislista eller till-
kommande dröjsmålsräntor eller indrivningskostnader, 
har Värdepapperscentralen för tryggande av sina till-
godohavanden retentionsrätt till värdeandelarna på 
kontot. För säkerställande av denna rätt har Värde-
papperscentralen också rätt att på kontot införa be-
gränsningar mot överlåtelse av andelar. Bestämmelser 
om rätten att sälja värdeandelar som har kvarhållits 
med stöd av retentionsrätt stadgas i 3 § i lagen om 
näringsidkares rätt att sälja saker som inte har häm-
tats (688/1988). 

 
KONTOAVTALETS GILTIGHETSTID OCH            
UPPHÖRANDE 

 
Kontoavtalet gäller tills vidare. 
 Kunden kan säga upp avtalet skriftligen så att det 
upphör fem (5) bankdagar från den dag uppsägningen 
kommit till Värdepapperscentralens kännedom. I så 
fall avslutar Värdepapperscentralen Kundens värdean-
delskonto. 
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 Om en kund trots anmärkningar inte iakttar konto-
avtalet och inte sköter sina betalningsskyldigheter och 
andra skyldigheter som värdeandelskontot medför, har 

Värdepapperscentralen rätt att säga upp avtalet så att 
det upphör trettio (30) dagar efter det att Kunden fått 
kännedom om beslutet. 
 De värdeandelar som finns på värdeandelskontot 
överförs efter att avtalet upphört till ett annat värde-
andelskonto som Kunden anger, förutsatt att denna 
har betalat alla arvoden och avgifter i anslutning till 
värdeandelskontot och värdeandelarna. 
 Om Kunden trots förfrågningar inte anger ett vär-
deandelskonto till vilket värdeandelarna ska flyttas, 
förfar Värdepapperscentralen på det sätt som stadgas i 
lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte 
har hämtats. Därvid skall Värdepapperscentralen ska 
då redovisa till Kunden de kvarvarande medlenefter 
att Värdepapperscentralen avdragit sina fordringar och 
kostnader. 
 Värdepapperscentralen har rätt att avsluta ett vär-
deandelskonto utan separat anmälan, om delägarna i 
ett dödsbo har överfört alla värdeandelar från kontot 
eller om den sammanslutning som utgör Kunden upp-
hört att existera. 
 Vidare har Värdepapperscentralen rätt att avsluta 
ett värdeandelskonto om det inte funnits värdeandelar 
på kontot under de närmast föregående sex (6) måna-
derna. I sådana fall meddelar Värdepapperscentralen i 
efterskott Kunden om att kontot avslutats. 

Kontoavtalet upphör när värdeandelskontot avslu-
tas.  
 
MEDDELANDEN FRÅN VÄRDEPAPPERS-
CENTRALEN 

 
Ett skriftligt meddelande som Värdepapperscentralen 
sänt anses ha nått fram senast den sjunde (7) dagen 
efter avsändandet. 
 
ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET 
 
Värdepapperscentralens ersättningsskyldighet tilläm-
pas enligt 30 – 32 § i lagen om värdeandelskonton. 

Värdepapperscentralen är oberoende av vårdslös-
het skyldig att ersätta skada som har samband med 
de värdeandelskonton som det har hand om, om ska-
dan har uppkommit genom en orsak som avses i 30 § 
1 mom. i lagen om värdeandelskonton.  

Enligt 31 § i lagen om värdeandelskonton är Vär-
depapperscentralen skyldig att ersätta en skada som 
beror på att den rösträtt som hänför sig till en aktie el-
ler någon annan värdeandel inte har kunnat utnyttjas 
eller på att en värdeandel inte har kunnat säljas till ett 
visst pris vid en viss tidpunkt, endast om det har visat 
vårdslöshet som är grövre än lindrig.  

Värdepapperscentralen svarar inte för indirekt 
skada.  
 Kunden är skyldig att ersätta Värdepapperscen-
tralen för skador som förorsakas av att Kunden inte 
uppfyller sina skyldigheter enligt detta avtal. 
 Kunden är skyldig att ersätta skador och övriga 
kostnader som uppkommit för Värdepapperscentralen i 
sådana fall där en felaktig registrering gjorts i värde-
andelssystemet av en orsak som beror på Kunden eller 
dennas ombud eller där Kunden inte gett sitt medgi-
vande till att en felaktig registrering korrigeras.  
 För att undvika ersättningsskyldighet bör Kunden 
påvisa att han eller hon inte har handlat uppsåtligt el-
ler av oaktsamhet. 
UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER 
 

Värdepapperscentralen har rätt att lämna ut uppgifter 
om Kunden enligt vid respektive tidpunkt gällande lag-
stiftning.  

 Uppgifter om Kunden och Kundens förmögenhet 
överlåts till myndigheterna endast med Kundens god-
kännande eller om lagstiftningen i staten i fråga så 
kräver. Värdepapperscentralen har vid behov rätt att 
utlämna uppgifter till utländska skattemyndigheter  
eller andra instanser för beskattningssyfte. 
 
FORCE MAJEURE 

 
Avtalsparten svarar inte för skada som förorsakas av 
ett oöverstigligt hinder eller motsvarande omständig-
het som oskäligt försvårar avtalspartens verksamhet. 
 
ÄNDRING AV KONTOVILLKOREN OCH  
PRISLISTAN 

 
Värdepapperscentralen har rätt att ändra kontovillko-
ren och prislistan. 
 Värdepapperscentralen meddelar Kunden skriftlig-
en om kontovillkoren ändras eller en ny avgift           
införs. Om kontovillkoren eller prislistan ändras på 
grund av ny lagstiftning eller ett myndighetsbeslut 
meddelar Värdepapperscentralen om detta på sin 
webbplats. Eventuella höjda avgifter meddelas  på 
webbplatsen.  
 Ändringarna träder i kraft i början av den kalen-
dermånad som närmast följer efter att en månad              
förflutit sedan Kunden informerats om ändringen. En 
ny avgift eller prishöjning som grundar sig på en                 
lagändring eller ett myndighetsbeslut träder i kraft 
genast då ändringen meddelas på webbplatsen.  
 En kund som inte godkänner en ändring av villko-
ren ska skriftligen säga upp kontoavtalet innan                 
ändringen träder i kraft. Avtalet upphör då genast att 

gälla från ändringsdatumet. 
 
TILLÄMPLIG LAG, AVGÖRANDE AV TVISTER 

 
På avtalsförbindelser enligt dessa kontovillkor tilläm-
pas finsk lag. 
 Tvister som följer av detta avtal avgörs i Helsing-
fors tingsrätt. Om Kunden är en fysisk person har 
denna dock rätt att också väcka talan i tingsrätten på 
sin hemort, förutsatt att personens hemort är i Fin-
land.  
 Kunden kan anföra meningsskiljaktigheter beträf-
fande kontoavtalet för behandling till Försäkrings- och 
finansrådgivningen (FINE, www.fine.fi) eller i dess an-
slutning verksamma Värdepappersnämnden. 
 Vid skillnader mellan olika språkversioner gäller de 
finskspråkiga kontovillkoren. 
 
1)
  Ifall ett värdeandelskonto inte anslutits till ett 

bankkontonummer Värdepapperscentralen skickar ut-
betalningen till Kundens utdelningsadress inom en 
skälig tid från utbetalningsdagen.    
 Från utbetalningen till en utländsk adress avdras 
de kostnader som uppstår för Värdepapperscentralen i 
samband med utbetalningen.   
 
2)
  Värdepapperscentralen anses ha blivit informerad 

om aktieemission, fusion, delning eller annan åtgärd 
som bolaget beslutar om, när därom offentligen till-
kännagivits på det sätt som anges i lagen om värde-
pappersmarknad (746/2012) eller skriftligen särskilt 
meddelats Värdepapperscentralen genom emittentens 
försorg. 


