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I ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SPARKONTO 

1. Definitioner
Sparkonto, konto i Evli Bank enligt definitionen i lagen om bun-
det långsiktigt sparande, där spararen betalar in pengar enligt
sparavtalet och som används som brukskonto för sparavtalet.

Sparavtal, ett avtal som avses i lagen om bundet långsiktigt 
sparande där avtalsvillkoren innebär att sparmedlen får tas 
ut först när den som har rätt till sparmedlen har uppnått en 
bestämd ålder eller en annan, i villkoren nämnd, särskild ut-
tagsgrund uppfylls i hans eller hennes livssituation.

Spararen, en fysisk person som har ingått sparavtal med Evli 
Bank.

Den som har rätt till sparmedlen, spararen eller, om det 
avtalats särskilt i sparavtalet, någon annan fysisk person som 
har rätt att få sparmedlen när uttagsgrunden uppfylls. Det 
som härefter gäller spararen, tillämpas även på den som har 
rätt till sparmedlen.

Sparmedel, pengar som spararen betalar in på sparkontot 
samt placeringsobjekt för att placera medlen och avkastning 
på placeringarna.

Betalning är, bortsett från kreditering av upplupen depositions-
ränta, en transaktion varmed medel överförs, tas ut eller ställs 
till spararens disposition eller den persons disposition som har 
rätt till sparmedlen.

Betalningsdag, den dag penningmedel debiteras från eller 
krediteras till kontot.

Värderingsdag, ett referensdatum, då banken beräknar rän-
tan på penningmedel som debiteras från eller krediteras till 
sparkontot.

Bankdag, dag då banken har öppet och kan verkställa en 
betalningstransaktion.

Kontotransaktion, en debitering eller kreditering som påverkar 
saldot på kontot.

Evli Banks kontor är Evlis webbtjänst samt det fysiska konto-
ret i Helsingfors.

2. Att öppna ett sparkonto

2.1 Sparkontoavtal
Med sparkontoavtalet regleras
- räntegrunden
- räntan i procent eller referensränta
- beräkningsmetod för räntan
- räntans betalningsdag
- ränteperiod
- övriga villkor som avtalas utgående från de allmänna villkoren
för sparkonto

Tjänster som ansluts till ett sparavtal omfattas även av villko-
ren för den aktuella tjänsten.

2.2 Skriftligt avtal
Då sparkontot öppnas, gör spararen och Evli Bank upp ett avtal 
som består av sparkontoavtalet och de allmänna villkoren för 

sparkonto samt eventuella bilagor. 

2.3 Kunduppgifter som lämnas till Evli Bank
Spararen är skyldig att meddela Evli Bank sitt namn, person-
nummer, postadress och uppgifter om hemort samt ge ett 
namnteckningsprov.

Spararen ska utan dröjsmål skriftligen meddela Evli Bank 
om någon av de nämnda uppgifterna ändras.

2.4 Kontobesked
Evli Bank meddelar spararen om betalningar och ger andra 
besked som gäller kontot på det sätt som anges i sparavtalet.

3. Inspelning av telefonsamtal och arkivering av elektro-
nisk korrespondens
Evli Bank har rätt att spara spararens besked i sina datasystem
samt spela in telefonsamtal och spara elektronisk kommunika-
tion mellan spararen och Evli Bank. Innehållet av en oklar order
som givits per telefon avgörs på basis av inspelningen.

Evli Bank kan kräva att spararen identifierar sig på det 
sätt banken förutsätter.

4. Girering och insättning
Penningmedel kan endast inbetalas till sparkontot från ett
annat penninginstitut. Kontanter kan inte deponeras på spar-
kontot. Sparmedlen får tas ut när spararen eller den som har
rätt till sparmedlen enligt gällande pensionslagstiftning uppnår
arbetstagares ålder för ålderspension eller när annan särskild
uttagsgrund uppfylls. En särskild uttagsgrund är spararens eller
annan persons, som har rätt till sparmedlen, arbetslöshet under
minst ett års tid, bestående invaliditet eller partiell invaliditet
eller makes död eller äktenskapsskillnad.

Så länge Evli Bank inte hör till bankernas gemensamma 
system för penningrörelse kan direkta gireringar till konto inte 
genomföras, utan dessa bör i enlighet med Evli Banks särskilda 
instruktioner riktas till något av Evli Banks uppsamlingskonton 
hos de olika bankgrupperna.

5. Referensränta
Ifall sparkontomedlen är bundna till en referensränta, består
depositionsräntan av referensräntan och marginalen med
följande villkor:

5.1 Hur referensräntan bestäms
Allmän referensränta
Värdet på penningmarknadens referensränta bestäms och 
noteras på basis av gällande internationell praxis.

Sparkontots referensränta ändras lika mycket som 
referensräntans dagsnotering på penningmarknaden. Då 
valuteringsdagen inte är den samma som noteringsdagen för 
referensräntan, kalkyleras sparkontots referensränta enligt 
föregående noteringsdag för referensräntan. Evli Bank ger 
inte kontoinnehavaren separata meddelanden om ändringar 
i referensräntan. Då referensräntan sjunker, kan sparkontots 
ränta inte bli negativ.

Evli Banks egen referensränta Evli Prime
Sparkontots referensränta ändras lika mycket som penning-
marknadens referensränta den dag ändringen träder i kraft. 
Evli Bank ger inte kontoinnehavaren separata meddelanden om 
ändringar i referensräntan. Den gällande referensräntan anges 
på Evli Banks webbplats.

Då referensräntan sjunker, kan sparkontots ränta inte 
bli negativ.

5.2 Avbrott eller upphörande av noteringen av referens-
ränta
Ifall noteringen av referensräntan avbryts eller upphör, fast-
ställs en ny referensränta enligt stadganden om ny referens-

1/4

Finansinspektionen har godkänt dessa villkor 15.6.2010.



ränta, eller enligt myndigheternas beslut eller föreskrifter.
Ifall stadganden, myndigheters beslut eller föreskrifter 

om ny referensränta inte meddelas, avtalar Evli Bank och kon-
toinnehavaren om vilken referensränta som ska användas. Ifall 
Evli Bank och kontoinnehavaren inte uppnår enighet om räntan 
förrän räntan förfaller till betalning, används den referensränta 
som gällde innan noteringen avbröts eller upphörde.

Ifall Evli Bank och kontoinnehavaren inte uppnår enig-
het om en ny referensränta inom sex (6) månader efter att 
noteringen av referensräntan avbrutits eller upphört, fastställer 
Evli Bank den nya referensräntan efter att ha hört behöriga 
tillsynsmyndigheter.

6. Förseningsränta
Ifall fordringar avseende sparkontot eller användningen av
sparkontot inte är banken tillhanda senast på förfallodagen,
är kontoinnehavaren skyldig att betala en förseningsränta.
Förseningsräntan är sju (7) procentenheter högre än den i
räntelagen avsedda, av Europeiska centralbanken tillämpade
referensräntan. Förseningsräntan debiteras i efterskott per
kalendermånad.

7. Avgifter och arvoden
Spararen debiteras avgifter för sparkontot och andra relaterade
arvoden enligt Evli Banks serviceprislista som är tillgänglig på
Evli Banks kontor. Utöver avgifter och arvoden enligt servi-
ceprislistan debiteras spararen för eventuella direkta kostnader
relaterade till Evli Banks service som debiteras av tredje part
inklusive eventuell skatt.

Banken har rätt att debitera sparkontot ovannämnda 
omedelbara kostnader samt övriga kostnader och avgifter. 
Spararen svarar för att Evli Bank förfogar över tillräckliga medel 
på sparkontot för att vidta de åtgärder som avses i detta avtal 
och för att täcka Evli Banks avgifter och arvoden. 

Ifall sparmedlen är direkt eller indirekt belagda med skatt 
eller annan av myndighet föreskriven avgift som Evli Bank ska 
betala, har Evli Bank rätt att debitera sparmedlen på sparkontot 
med motsvarande belopp. 

7.1 Reservering för täckande av kostnader och avgifter
Spararen svarar för att Evli Bank förfogar över tillräckliga me-
del på sparkontot för att vidta de åtgärder som avses i sparav-
tal/sparkontoavtal, allmänna villkor för sparavtal, allmänna 
villkor för långsiktigt sparade och andra förbindelser samt för 
att täcka Evli Banks avgifter och arvoden.

7.2 Bokning av kostnader då kontot saknar täckning
Om det i sådant läge som avses i punkt 7.1 inte på sparkontot 
finns medel för debitering av Evli Banks kostnader och avgif-
ter, har Evli Bank rätt att bokföra beloppet som sin fordran. 
Sådana kostnader är bl.a.
1) förseningsräntor, kostnader och avgifter i enlighet med
sparavtalet och sparkontoavtalet och
2) övriga betalningar och arvoden i anslutning till uppdrag/
order som gäller sparavtalet mellan spararen och Evli Bank,
vilka enligt avtalet debiteras från sparkontot.

7.3 Följder av att täckning saknas
Ifall sparkontot saknar täckning för debitering av försenings-
ränta som avses i punkt 7.2 samt Evli Banks avgifter och 
arvoden, är spararen skyldig att betala och Evli Bank har rätt 
att debitera sparkontot, ur medel som kommit till kontot 
senare, förseningsränta på Evlis fordran, avgift för skriftlig 
betalningspåminnelse samt andra till inkasseringen relaterade 
avgifter och arvoden.

8. Att spärra ett sparkonto
Banken har rätt att spärra sparkontot, när
- kontoinnehavaren försätts i konkurs
- förmyndare utses för kontoinnehavaren
- Evli Bank har anledning att misstänka att kontot missbrukas.

Evli Bank har rätt att spärra sparkontot ifall kontot trots an-
märkning inte innehåller medel som täcker Evli Banks kostna-
der och avgifter. Evli Bank har rätt att hålla kontot spärrat tills 
kontoinnehavaren betalat Evli Bank kostnader och avgifter i 
enlighet med punkt 7 i detta avtal. Evli Bank meddelar konto-

innehavaren i efterskott att kontot spärrats.

9. Ändring av avtalsvillkor och serviceprislista
Sparkontoavtalet och de allmänna villkoren för sparkontot samt
serviceprislistan kan ändras, såvida ändringen inte väsentligt
minskar rättigheterna eller ökar skyldigheterna som spararen
har enligt sparkontoavtalet, ifall följandet av avtalsvillkoren har
oskäliga konsekvenser för endera avtalsparten eller ifall grunden
till ändringen ligger utanför Evli Banks kontroll. Ändringar ut-
anför Evli Banks kontroll är exempelvis lagändringar och andra
ändringar som beror på myndighets beslut eller annan väsentlig
ändring i verksamhetsbetingelserna. Ändringen träder i kraft
från början av den kalendermånad som inleds två (2) månader
efter att spararen enligt villkoren i detta avtal meddelats om
ändringen. Ifall spararen inte godtar ändringen, kan han säga
upp sparkontoavtalet i enlighet med vad som stadgas i punkt
10.4. Avtalet upphör att vara i kraft på den dag ändringen hade
trätt i kraft. Ifall spararen säger upp sparkontoavtalet, innebär
det att även sparavtalet automatiskt betraktas som uppsagt.

10. Ikraftträdande och uppsägning av avtalet
Sparavtalet träder i kraft när båda parterna har undertecknat
det på behörigt sätt. Avtalet är i kraft tillsvidare.

10.1. Hur avtalet upphör att gälla: Sparavtalet upphör att 
gälla om spararen eller den som har rätt till sparmedlen avli-
der. Vid spararens frånfälle övergår sparmedlen till den som 
har rätt till sparmedlen eller, om spararen är den som har rätt 
till sparmedlen, till dennes rättsinnehavare. När någon annan 
som har rätt till sparmedlen än spararen avlider övergår rätten 
till sparmedlen till rättsinnehavarna till den som har rätt till 
sparmedlen. Avtalet upphör att gälla även då alla sparmedlen 
tagits ut enligt punkt 4, varefter Evli Bank har rätt att stänga 
sparkontot och eventuella depåer i anslutning till sparavtalet.

10.2 Frånträde av sparavtal: Ifall spararen frånträder sparav-
talet enligt punkt 8.2 i de allmänna villkoren för långsiktigt 
sparande, anses frånträdet automatiskt även innebära en 
stängning av sparkontot. Efter att ha mottagit meddelandet 
om frånträde, returnerar Evli Bank utan dröjsmål och senast 
inom 30 dagar de influtna sparmedlen till spararen. Sparmedlen 
betalas ut i pengar ifall parterna inte uttryckligen avtalat om 
annat. Om dagen då Evli Bank fick meddelandet inte kan påvisas 
på något annat sätt anses ett meddelande som har skickats per 
post ha anlänt till tjänsteleverantören den sjunde dagen efter 
det att det avsändes och ett elektroniskt meddelande den dag 
då det sändes.

10.3 Evli Banks uppsägning av avtalet och hur avtalet 
upphör att gälla: 
Om Evli Bank har försatts i likvidation eller konkurs eller i öv-
rigt har förverkat sin rätt att tillhandahålla sparavtal och/eller 
sparkonto, ska Evli Bank, likvidatorerna eller konkursboet utan 
dröjsmål säga upp sparavtalet och sparkontoavtalet och föra 
över sparmedlen till en annan tjänsteleverantör eller försäk-
ringsgivare som spararen uppgett. Evli Bank har därtill rätt 
att säga upp sparavtalet och sparkontoavtalet om spararen 
väsentligen bryter mot sparavtalet och/eller sparkontoavtalet, 
kundavtalet eller villkoren i bilagorna till dessa avtal. Evli Bank 
ska skriftligen meddela spararen om uppsägningen och efter 
mottagande av meddelandet om uppsägning ska spararen uppge 
en annan tjänsteleverantör eller försäkringsgivare till vilken 
Evli Bank överför sparmedlen. Om Evli Bank, likvidatorerna 
eller konkursboet inte har fått ett meddelande som avses i fö-
regående från spararen om den nya tjänsteleverantören senast 
tre (3) månader efter det att spararen tog emot meddelandet 
om uppsägning, ska någon av dem så snart som möjligt för-
vandla sparmedlen till pengar och betala ut dem till spararen 
oberoende av eventuella skattepåföljder eller andra påföljder. 
Om dagen då Evli Bank fick meddelandet inte kan påvisas på 
något annat sätt anses ett meddelande som har skickats per 
post ha anlänt till tjänsteleverantören den sjunde (7) dagen 
efter det att det avsändes och ett elektroniskt meddelande 
den dag då det sändes.

Evli Bank kan anse att sparavtalet och sparkontoavtalet 
upphör att gälla om den första inbetalningen till sparkontot inte 
sker inom ett (1) år från den dag sparavtalet ingicks. Evli Bank 
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meddelar skriftligen spararen om upphörandet. Efter att avtalet 
upphört att gälla, har Evli Bank rätt att stänga sparkontot och 
eventuella depåer i anslutning till sparavtalet.

10.4 Spararens rätt att säga upp och häva sparavtalet
Spararen har rätt att säga upp avtalet om att han eller hon 
har ingått ett annat sparavtal eller ett försäkringsavtal med 
samma syfte och de influtna sparmedlen förs över direkt till 
den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare som är part i det 
nya avtalet Spararen har därtill rätt att häva avtalet ifall Evli 
Bank väsentligen bryter mot det. Sparavtalet ska sägas upp 
eller hävas skriftligt och det ska framgå av meddelandet till 
vilken tjänsteleverantör eller försäkringsgivare sparmedlen ska 
föras över. Evli Bank ska överföra medlen senast 30 dagar efter 
det att meddelande om uppsägning eller hävning har anlänt. 
Sparavtalet och sparkontoavtalet upphör att gälla då medlen 
har överförts till den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare 
som anges i meddelandet om uppsägning eller hävande. Om 
dagen då Evli Bank fick meddelandet inte kan påvisas på något 
annat sätt anses ett meddelande som har skickats per post 
ha anlänt till tjänsteleverantören den sjunde dagen efter det 
att det avsändes och ett elektroniskt meddelande den dag då 
det sändes. 

11. Force majeure
Avtalspart svarar inte för skada som bevisligen beror på sådan
ovanlig och oförutsägbar omständighet utanför avtalspartens
kontroll, som trots största omsorg inte kunnat förhindras och
vars följder inte kunnat undvikas. Evli Bank svarar inte heller
för skada ifall den avtalsenliga skyldigheten strider mot Evli
Banks övriga skyldigheter enligt gällande lag.

Då force majeure föreligger är avtalspart skyldig att så 
fort som möjligt meddela den andra parten detta. Evli Bank kan 
meddela om force majeure i en riksomfattande dagstidning. 

12. Skyldighet att ersätta skada
Utöver ränteförlust är Evli Bank endast skyldig att ersätta en
direkt skada som uppkommit genom Evli Banks försummelse.
En direkt skada är exempelvis spararens direkta kostnader vid
utredning av fel.

Evli Bank återbetalar debiterade serviceavgifter endast 
till den del de hänför sig till skada som uppkommit genom 
försummelse. 

Evli Bank svarar inte för indirekt skada som åsamkas 
kontoinnehavaren utom där skadan orsakas uppsåtligen eller 
av grov oaktsamhet.

13. Begränsning av skada
Sparare som åsamkas skada ska vidta rimliga åtgärder för att
begränsa sin skada. Om spararen försummar det, får han själv
bära en motsvarande del av förlusten. Skadestånd som Evli
Bank ska betala på basis av lag eller avtalsbrott kan jämkas,
om det är oskäligt med hänsyn till förseelsens orsak, spararens
eventuella medverkan till skadans uppkomst, serviceavgiften,
bankens möjligheter att förutse och hindra skadans uppkomst
samt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

14. Tillgång till rättslig prövning utanför domstol
Vid tvist som gäller de allmänna villkoren för sparkontot och
sparkontoavtalet kan spararen hänvisa ärendet till Försäk-
rings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till
Banknämnden som verkar i anslutning till denna eller till Kon-
sumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi). Spararen
kan anmäla bankens förfarande till Finansinspektionen (www.
finanssivalvonta.fi).

15. Lagforum och tillämplig lag
Tvister som uppstår ur detta avtal behandlas vid den tingsrätt
inom vars domkrets Evli Bank har sitt hemvist eller sin huvud-
sakliga rörelseadministration eller den tingsrätt inom vars
domkrets i Finland spararen har sitt hemvist eller sin vanliga
vistelseort. Ifall spararen inte bor i Finland, behandlas tvister
vid den tingsrätt inom vars domkrets Evli Bank har sitt hemvist
eller sin huvudsakliga rörelseadministration.

På detta avtal tillämpas finsk lag.

16. Överlåtelse av kunduppgifter
Evli Bank har rätt att lämna information om kunden till tredje 
part i enlig het med gällande lag. Spararen underrättats om och 
accepterar att Evli Bank är skyldig att till skatteförvaltningen 
lämna föreskrivna upplysningar om långsiktigt sparande som 
hänför sig till beskattningen.

17. Insättningsgaranti
Medlen på kontot omfattas av gällande insättningsgaranti vid 
respektive tidpunkt i den utsträckning som lagen föreskriver. 
Ytterligare information om insättningsgarantin 
www.evli.com/kundinformation. 

18 Uppgifter om tjänsteleverantören
Evli Bank Abp
Aleksandersgatan 19 A, PB 1801, 
00101 Helsingfors
Telefon +358 9 476 690 (växel) 
fax +358 9 661 387
E-post www.evli.com (kontaktbegäran)

Evli Banks FO-nummer i Patent- och registerstyrelsens han-
delsregister är 0533755-0.

Evli Bank Abp är en finländsk affärsbank som med stöd av 
lagen om kreditinstitut har koncession för kreditinstitutsverk-
samhet vilket omfattar i lagen avsedda investeringstjänster 
och andra tjänster. 

Evli Banks tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Snell-
mansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon +358 10 831 
51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi.

II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄN-
SADE DEPOSITIONER FRÅN SPARKONTO

1. Definition av tidsbegränsat konto
Evli Bank tar emot spararens tidsbegränsade insättningar på
ett särskilt konto. Insättningarna kan tas ut utan uppsägning
efter en bestämd, avtalad tid.

Tidsbundna depositioner bekräftas separat. Depositioner 
omfattas av villkoren i sparkontoavtalet och dessa allmänna 
villkor för depositioner från sparkonto samt i tillämpliga delar 
förutnämnda allmänna villkor för sparkonto. Om de allmänna 
villkoren för tidsbegränsade konton står i strid med de all-
männa sparkontovillkoren tillämpas i första hand de allmänna 
villkoren för tidsbegränsade konton.

Depositionstiden omfattar tiden från den dag kontot 
öppnas till den dag insättningen förfaller. 

Räntesatsen fastställs då insättningen görs och beräknas 
från insättningsdagen till förfallodagen, varvid förfallodagen 
inte medräknas.

2. Tidsbegränsad deposition
Spararen kan med sitt personliga lösenord göra en tidsbe-
gränsad deposition från sparkontot genom Evli Banks nät-
tjänst eller på annat sätt enligt Evli Banks anvisningar. Den
tidsbegränsade depositionen är alltid ansluten till sparkontot
i Evli Bank och omfattas av sparavtalet.

3. Bekräftelse
En bekräftelse på att en insättning gjorts eller sagts upp ges
per e-post och/eller på Evli Banks kontor.

4. Uppgifter som ingår i bekräftelsen
I den bekräftelse som ges på en tidsbegränsad insättning ingår
bl.a. följande uppgifter:
- insatt kapital
- begynnelsedag
- förfallodag
- valuta
- räntesats
- beräkningsmetod

5. Prislista
Tidsbegränsade depositioner omfattas av Evli Banks vid var tid
gällande serviceprislista.
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6. Förfallodag och ränta
Insättningen förfaller på förfallodagen. Om förfallodagen infal-
ler på ett veckoslut eller en helgdag, förfaller insättningen den 
första bankdagen efter förfallodagen.

Räntan utbetalas den dag insättningen förfaller. På 
insättningar med en depositionstid längre än ett år utbetalas 
räntan årligen på det datum kontot öppnats. Om förfallodagen 
infaller på ett veckoslut eller en helgdag, förfaller räntan den 
första bankdagen efter förfallodagen.

Depositionens förfallna kapital och ränta betalas alltid 
till sparkontot.

Då räntebeloppet utbetalas, beaktas eventuella skatter 
och avgifter enligt Evli Banks prislista. 

7. Förtida uttag
Ifall spararen vill avbryta depositionen före den ursprungliga 
förfallodagen, blir den dag insättningen lyfts ny förfallodag 
för insättningen. Evli Bank har rätt att debitera en i prislistan 
fastställd avgift för transaktionen samt att på en ny deposi-
tionstid tillämpa en ny ränta.

8. Ändring av avtalsvillkoren
Dessa villkor kan ändras i enlighet med punkt 9, Allmänna 
villkor för sparkonto.

9. Pantsättning
En deposition från sparkonto kan inte pantsättas.
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