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1. Allmänt 
 
I detta dokument har sammanställts den information om Evli-
koncernens bolag i Finland och bolagens tjänster som lagen 
om investeringstjänster och relevanta myndighetsföreskrifter 
förutsätter samt information om distansförsäljning som enligt 
konsumentskyddslagen (KSL) ska delges en konsument innan 
ett distansavtal upprättas.  
 
Därtill ger dokumentet de förhandsuppgifter som betaltjänstla-
gen förut-sätter om betaltjänsteleverantören Evli Bank Abp och 
om de erbjudna tjänsterna samt andra fakta gällande tjäns-
terna.  
 
Information om depåtjänster och investerarskydd (”Förvaring 
av kundens tillgångar”) och incentiv (”Incentiv”), ett sam-
mandrag av principerna för identifiering och hantering av intres-
sekonflikter (”Riktlinjer för identifiering och förebyggande 
av intressekonflikter”) samt övriga lagstadgade förhandsupp-
gifter är tillgängliga på Evlis webbplats www.evli.com/kundin-
formation eller hos Evli Bank på papper. 
 
Med finansiella tjänster avses närapå alla bank- och fondför-
valtnings-tjänster, såsom konton, krediter, investeringstjänster 
och fondandelar. Med distansförsäljning avses situationer då 
parterna ingår avtal via medel för distanskommunikation, och 
kunden inte personligen träffar en representant för värdepap-
persföretaget eller banken. Om parterna tillfälligtvis ingår ett 
avtal utan att träffas betraktas det inte som distansförsäljning. 
Ändringar av avtal utgör inte i KSL avsedd distansförsäljning, 
även om ändringen görs utan att kunden och representanten 
för värdepappersföretaget eller banken träffas. 
 
Med Evli Banks betalningstjänst avses verkställandet av en be-
talningstransaktion genom girering av medel till tjänsteleveran-
törens betalkonto. Med girering avses en transaktion där beta-
larens betalkonto på betalarens initiativ debiteras med ett be-
lopp som överförs till betalningsmottagarens betalkonto. 
 
Förhandsinformationen om distansförsäljning och avtalsvillko-
ren ges på finska, svenska och engelska, liksom också kund-
servicen. Evli har ingen skyldighet att tillhandahålla service på 
andra språk. Förhandsinformationen om distansförsäljning och 
informationen om placerings- och betalningstjänster och finan-
siella instrument meddelas i enlighet med finsk lag. På distans-
avtal och ingående av distansavtal tillämpas finsk lag. 
 
Kunden kan, beroende på vilken enskild tjänst det gäller, sköta 
sina ärenden hos bolagen i Evlikoncernen genom Evlis nät-
tjänster och/eller skriftligen och/eller per telefon och/eller per-
sonlig kontakt med representanter för Evlikoncernen. 
 
2. Uppgifter om Evli Bank Abp samt Evlis koncernbolag i 
Finland som tillhandahåller investeringstjänster  
 
Evli Bank Abp 
Evli Bank Abp är en finländsk affärsbank som med stöd av la-
gen om kreditinstitut har koncession för kreditinstitutsverksam-
het vilket omfattar i lagen avsedda investeringstjänster och 
andra tjänster. Evli Bank Abp:s FO-nummer i Patent- och re-
gisterstyrelsens handelsregister är 0533755-0. Evli Bank Abp:s 
hemort är Helsingfors. Evli Bank Abp har en registrerad filial i 
Sverige. 
 
Evli-Fondbolag Ab 
Evli-Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Evli Bank Abp 
med finans-ministeriets och Finansinspektionens koncession 

för placeringsfondverksamhet och kapitalförvaltningsverksam-
het. Evli-Fondbolag Ab:s FO-nummer i Patent- och registersty-
relsens handelsregister är 0744659-0. Evli-Fondbolag Ab:s 
hemort är Helsingfors. 
 
Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifterna för Evli Bank Abp och Evli-Fondbolag Ab är 
Alexandersgatan 19 A, 00100 Helsingfors; telefonväxel (09) 
4766 90. Investerarservices kundservice står till tjänst per tele-
fon (09) 4766 9701 vardagar kl. 9.30–16.30. 
 
*Samtal från trådtelefon kostar 0,0835 €/samtal + 0,032 €/min 
och från mobiltelefon 0,192 €/min (inkl. moms 24 %). 
 
Kontaktuppgifterna för Evli Bank Abp:s utländska kontor: 
Evli Bank Plc, Stockholmsfilial, Regeringsgatan 30-32, 4 tr., 
SE-10326 Stockholm, telefon +46 8 407 8000. 
 
Information om Evlis övriga koncernbolag finns på webbadres-
sen www.evli.com. 
 
Tillsynsmyndighet 
Evli Bank Abp:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, 
adress Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, telefon 
010 831 51 (växel), fax 010 831 5328 och e-post: finanssival-
vonta@finanssivalvonta.fi. Ytterligare information: www.finans-
sivalvonta.fi. 
 
Med ”Evli” avses nedan Evli Bank Abp. 
 
3. Ångerrätt vid distansförsäljning 
 
En konsument har ångerrätt vid distansförsäljning. Ångerrätten 
gäller emellertid inte investeringsprodukter vars värde fluktue-
rar på grund av förändringar på marknaden. Därmed har kon-
sumenten inte ångerrätt vid exempelvis teckning och inlösning 
av fondandelar, eller köp- eller säljorder som avser andra vär-
depapper, bl.a. aktier, obligationer eller derivat. Ångerrätten 
gäller heller inte om ärendet som behandlas per telefon eller 
över webbtjänsten avser ett redan ingått avtal, eller om avtalet 
på konsumentens uttryckliga begäran fullföljs innan ångerfris-
ten löpt ut. Detta gäller bl.a. kontotransaktioner med stöd av 
kontoavtal och värdepappershandel med stöd av avtal gäl-
lande värdeandelskonto. 
 
Ångerrätten gäller inte heller vid avtalsändringar. 
 
Ångerrätten gäller 14 dygn från det att kunden ingått ett nytt 
avtal avseende finansiella tjänster samt tagit del av – eller kun-
nat ta del av – avtalsmaterialet i anslutning till tjänsterna. 
 
Ifall kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska han skriftligen 
meddela Evlis Investerarservice om detta. Av meddelandet bör 
klart framgå vilket avtal kunden önskar häva. 
 
Då ett avtal hävts är kunden skyldig att inom 30 dagar returnera 
de medel som med stöd av avtalet utbetalats av Evli – i annat 
fall anses hävningen förfalla. 
 
4. Kundrådgivning och rättsmedel 
 
Vid frågor i anslutning till de finansiella tjänsterna och avtalen 
ska kunden i första hand vända sig till Evlis Investerarservice, 
telefon 0203 20 444. Om fel begåtts i anslutning till tjänsterna 
ska kunden utan dröjsmål meddela Evli detta, liksom även 
eventuella krav i anslutning till felen.  
 

INFORMATION OM EVLIKONCERNENS BOLAG I FINLAND OCH DERAS TJÄNSTER SAMT 
FÖRHANDSINFORMATION OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER OCH 
BETALNINGSTJÄNSTER 

http://www.evli.com/kundinformation
http://www.evli.com/kundinformation
http://www.evli.com/
http://www.finanssivalvonta.fi/
http://www.finanssivalvonta.fi/
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Försäkrings- och finansrådgivning (Fine) 
Kunden kan ta kontakt med Försäkrings- och finansrådgiv-
ningen som ger information om finans- och betalningstjänster 
och som vid behov hänskjuter meningsskiljaktigheter avse-
ende finans- och betalningstjänster till Värdepappers- eller 
Banknämnden för handläggning. 
 
Försäkrings- och finansrådgivning 
Porkalagatan 1 
00180 Helsingfors 
E-post info(at)fine.fi 
telefon (09) 6850 120 
Kontaktblankett www.fine.fi. 
 
Konsumenttvistenämnden  
Konsumenttvistenämnden löser meningsskiljaktigheter mellan 
konsumenter och näringsidkare i ärenden som gäller konsumt-
ionsvaror och konsumenttjänster. Konsumenttvistenämnden 
kan rekommendera en lösning till en tvist mellan konsumenten 
och näringsidkaren i ärenden som gäller konsumenttjänster, 
bl.a. finansiella tjänster, men inte i ärenden som gäller en tvist 
om förvärv eller överlåtelse av värdepapper som avses i vär-
depappersmarknadslagen. 
 
Konsumenttvistenämnden 
PB 306  
00531 Helsingfors 
telefon 029 566 5200 (växel), 
På adressen www.kuluttajariita.fi hittar du en klagomålsblan-
kett med anvisningar om hur du fyller i den. 
 
5. Inspelning och lagring av telefonsamtal och elektro-
niska meddelanden 
 
Evli har rätt att banda in och spara alla telefonsamtal och 
elektroniska meddelanden i samband med kundkommunikat-
ion. Inspelningar kan till exempel användas vid avgörande av 
tvister eller uppfyllandet av Evlis lagstadgade skyldigheter. In-
spelningarna förvaras i fem år och på begäran av en behörig 
myndighet i sju år. Kunden har rätt att få en kopia av inspel-
ningen. 

 
6. Evlis tjänsters viktigaste egenskaper 
 
6.1. Fondkommission 
Kunden kan lämna order avseende finansiella instrument per 
telefon, skriftligen eller i Evlis nättjänst. Därvid undertecknar 
kunden ett kundavtal med Evli. Avtalet kompletteras med nöd-
vändiga avtalsvillkor i anslutning till enskilda produkter och 
tjänster. 
 
Courtaget debiteras i enlighet med gällande prislista, eller i an-
nat fall enligt de avgifter och arvoden som överenskommits 
med eller meddelats kunden. 
 
Konsumentens ångerrätt gäller inte investeringsprodukter vars 
värde fluktuerar på grund av förändringar på marknaden. Där-
med har konsumenten inte ångerrätt vid fondkommission. Kon-
sumenten har däremot rätt att häva ett kundavtal som ingåtts 
genom distansförsäljningen, förutsatt att inga anhängiga upp-
drag föreligger. 
Köp av värdepapper är alltid förknippat med ekonomisk risk. 
Den avkastning man eftersträvar kan utebli och det investerade 
kapitalet kan gå förlorat. Innan ett investeringsbeslut fattas har 
kunden anledning att bekanta sig med investeringsmarknaden 
och de olika investeringsalternativen. Kunden svarar själv för 
investeringsbeslutens ekonomiska följder. 

 
Information om verksamhetsprinciperna för Evlis fondkom-
mission är tillgänglig på webbadressen www.evli.com/kundin-
formation. 

 
6.2 Depåtjänster 
 
Då ett värdeandelskonto eller en värdepappersdepå öppnas, 
tillämpas Evlis allmänna villkor för depåtjänster. Ett värdean-
delskonto behövs för förvaring av aktier, obligationer och andra 
värdepapper i värdeandelsform. 
 
Om inte annat överenskommits, knyts varje värdepappersdepå 
till ett bankkonto hos Evli (Kundkonto) för penningtransaktioner 
i anslutning till depån. 
 
Det kostar ingenting att öppna ett värdeandelskonto. Om inte 
annat överenskommit, fastställs förvarsavgiften i enlighet med 
gällande prislista. Förvaringsavgiften debiteras även för ett 
tomt värdeandelskonto. 
 
Kunden kan häva ett depåavtal han ingått vid distansförsälj-
ning. Om kunden häver avtalet tillämpas vid överföringen av 
värdeandelar och övriga värdepapper ett förfarande i enlighet 
med punkt 22 i de allmänna villkoren för depåtjänster. Om kun-
den utnyttjar sin ångerrätt har Evli rätt att debitera faktiska av-
gifter och arvoden i enlighet med serviceprislistan för den tid 
avtalet varit i kraft eller värdepapper förvarats. 
 
Information om förvaring av kundens tillgångar finns på Evlis 
webbplats www.evli.com/kundinformation i dokumentet ”Förva-
ring av kundens tillgångar”. 
 
6.3 Information om bankkonton och betaltjänst 
 
6.3.1 Kundkonto och andra kontoalternativ 
 
Kundkontot (Kontot) är ett bankkonto som öppnas för kunden, 
till vilket Evli tar emot kundens depositioner och som även an-
vänds för betalningstransaktioner. Om inte annat avtalats kan 
kontomedlen fritt och utan begränsningar överföras.  Evli erbju-
der sina kunder även andra kontoalternativ. Konton vars dispo-
sition begränsas av kontovillkor, avtal eller lag är inte betalkon-
ton. Ett sådant konto är exempelvis sparkontot i anslutning till 
Evli LS-Pension.  
 
Kunden kan betala ut tidsbundna depositioner från kontot. 
Tidsbegränsade insättningar utgörs av medel som satts in på 
ett särskilt konto och som kan lyftas utan uppsägning efter en 
bestämd, avtalad tid. Depositionstiden omfattar tiden från den 
dag kontot öppnas till den dag insättningen förfaller. 
 
Kontohavaren är skyldig att betala avgifter och arvoden i enlig-
het med den prislista som gäller vid respektive tidpunkt för 
kontoöppning, kontoanvändning och upprätthållande av kontot 
och för meddelanden som Evli sänder. 
 
Kunden kan häva ett kontoavtal han ingått vid distansförsälj-
ning. Om kunden häver avtalet tillämpas ett förfarande i enlig-
het med punkt 12 i de allmänna kontovillkoren. Om kunden ut-
nyttjar sin ångerrätt har Evli rätt att debitera faktiska avgifter 
och arvoden i enlighet med serviceprislistan för den tid avtalet 
varit i kraft. Sedan avtalet hävts, sänks räntesatsen för tidsbe-
gränsade insättningar. Räntesatsen motsvarar under denna tid 
räntan på vanliga konton.  
 
 

http://www.fine.fi/
http://www.kuluttajariita.fi/
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6.3.2 Betalningsuppdrag 
 
Med betalningsuppdrag avses kundens instruktion till Evli att 
verkställa en betalningstransaktion genom kontogirering eller 
överföra medel till bankens betalkonto. 
 
Till kontot kan endast överföras medel från ett annat penning-
institut, och från kontot kan endast överföras medel inom Evli 
eller till ett annat penninginstitut. Att lyfta eller sätta in kontanter 
är inte möjligt.  
 
Kunden kan girera medlen i Evlis nättjänst. Överföringen av 
medel till kundens konto i Evli sker i nättjänsten med kundens 
betalningsrörelsebanks nätbetalningsknapp (ikon), varvid över-
föringen av täckningen sker i realtid. Därtill kan kunden girera 
medel till sitt konto i Evli från ett annat penninginstitut med kun-
dens eget referensnummer. 
 
Utbetalningar från kundens konto i Evli verkställs på basis av 
kundens betalningsinstruktioner. Medlen överförs till ett mot-
konto i ett annat penninginstitut enligt kundens meddelande.  
 
6.3.2.1 Mottagande och verkställande av betalningsin-
struktioner 
 
Evli verkställer betalningsuppdraget på den avtalade förfallo-
dagen eller när banken har mottagit uppdraget (inledningsdag). 
Om den avtalade förfallodagen inte är en bankdag flyttas för-
fallodagen till följande bankdag. När ingenting avtalats om för-
fallodagen och kunden ger ett betalningsuppdrag som Evli mot-
tagit efter det i förhandsuppgifterna angivna klockslaget eller 
på en dag som inte är bankdag, verkställs uppdraget på närm-
ast följande bankdag. 
 
Då betalarens och mottagarens konto är i Evli Bank och ett be-
talningsuppdrag givet med eurodenominerat betalningsinstru-
ment tagits emot på dag som inte är bankdag, verkställs upp-
draget senast följande bankdag. 
 
Ifall ett betalningsuppdrag förutsätter valutaväxling, anses upp-
draget inte mottaget innan valutaväxlingen är verkställd. 
 
Ifall ett uppdrag lämnas genom nättjänsten eller på annat vis 
under en bankdag, bestäms inledningsdagen enligt inläm-
ningstidpunkten på så sätt att 
 
• det anses lämnat samma dag ifall uppdraget eller instrukt-

ionen gäller eurobelopp som har anlänt till Evli senast kl. 
15.00 och lämnat följande bankdag ifall uppdraget eller in-
struktionen gäller eurobelopp som har anlänt till Evli efter 
kl. 15.00 

• uppdrag som gäller valutabelopp anses lämnade enligt de 
tidsgränser som tillämpas av de av Evli anlitade betal-
ningsbankerna. 

 
På skärtorsdagen, nyårsaftonen och andra dagar med avvi-
kande öppettider anses uppdraget lämnat samma dag ifall upp-
draget eller instruktionen gäller eurobelopp som har anlänt till 
Evli senast kl. 10.00 och lämnat följande bankdag ifall uppdra-
get eller instruktionen gäller eurobelopp som har anlänt till Evli 
efter kl. 10.00. Beträffande uppdrag som gäller valutabelopp, 
kan ovannämnda dag med avvikande öppettider betraktas som 
inledningsdag för uppdrag som mottagits av Evli senast före-
gående bankdag. 
 

Kunden kan endast verkställa betalningsuppdrag i Evlis nät-
tjänst under förutsättningen att det till nättjänsten anslutna kon-
tot har tillräckliga medel för att verkställa uppdraget på förfallo-
dagen. Evli meddelar kunden ifall uppdraget inte kan verkstäl-
las på grund av att täckning saknas. Kunden svarar för eventu-
ella följder av att täckning saknas. 
 
Kontogireringar i eurobelopp förmedlas till betalningsmot-
tagaren endast på basis av ett finländskt kontonummers 
eller internationellt kontonummers IBAN och BIC-kod. Be-
talningar i annan valuta än euro förmedlas endast på basis 
kontonummer och BIC-kod samt en eventuell clearingkod. 
Evli har inte skyldighet att exempelvis kontrollera att betalarens 
namnuppgifter överensstämmer med det kontonummer betala-
ren uppgivit. Betalningsanvisningen förmedlas till mottagaren 
på basis av det mottagarnamn och den adress betalaren upp-
givit. 
 
6.3.2.2 Betalarens rätt att återkalla betalningsuppdraget 
 
Betalaren kan, inom ramen för tjänstens öppettider, återkalla 
betalningsuppdraget fram till bankdagen före förfallodagen. 
Återkallelsen görs inom ramen för samma tidsgränser som 
banken tillämpar på uppdraget och anses mottaget den bank-
dag återkallelsen lämnas in. Ifall betalaren inte är en konsu-
ment, kan återkallelse ske på annat sätt, enligt avtal. 
 
Efter att Evli inlett verkställandet av betalningsuppdraget, debi-
terat betalaren eller lämnat ett kvitto för erlagd betalning, har 
betalaren inte rätt att återkalla eller ändra ett betalningsupp-
drag som han lämnat till Evli.  
 
6.3.2.3 Felaktigt verkställda, obehöriga eller icke verk-
ställda betalningsuppdrag 
 
Ifall kunden underrättas om att ett uppdrag är felaktigt verk-
ställt, obehörigt eller icke verkställt, ska han meddela Evli 
därom utan dröjsmål och senast inom 13 månader från debite-
ringsdagen, medlens krediteringsdag eller dagen då uppdraget 
verkställdes. Ifall betalaren inte är en konsument, ska han 
lämna in meddelandet senast inom 6 månader. 
 
6.3.3 Betalningsinstrument 
 
Evli tillhandahåller koder för nättjänsten som betalningsmedel. 
Betalningsmedlet är alltid personligt och får inte överlåtas till en 
annan person, inte ens en familjemedlem. 
 
Betalningsmedlets innehavare ska använda och förvara betal-
ningsmedlet så, att utomstående inte kan tillägna sig betal-
ningsmedlet eller den information som behövs för att använda 
betalningsmedlet. Betalningsmedlet ska således förvaras se-
parat från den information som behövs för användandet, exem-
pelvis användarkoden, lösenord och betalningskoder. Betal-
ningsmedlet och tillhörande identifikationskoder får inte ens 
hemma förvaras så att de är lättillgängliga för andra. 
 
Betalningsmedlet ska förvaras minst lika omsorgsfullt som kon-
tanter.  Betalningsmedlets innehavare ska regelbundet, enligt 
rådande omständigheter, se till att det är i behåll.  
 
Ifall betalningsmedlet har förlorats, orättmätigt innehas av 
någon annan eller används obehörigen, ska innehavaren 
meddela Evli eller en instans som Evli utsett. Anmälan som gäl-
ler nättjänsten kan lämnas till Evli Investerarservice per telefon 
under öppettider eller per e-post dygnet runt.  
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Kunden ansvarar alltid helt för användningen av betalnings-
medlet ifall han överlåtit det till en annan person. Däremot är 
kundens ansvar för obehörigt bruk av betalningsmedlet be-
gränsat till 150 euro ifall 

o han av vårdslöshet försummat det ansvar han åtagit sig genom 
beviljandet och användningen av betalningsmedlet eller 

o han har försummat att utan ogrundat dröjsmål efter upptäckten 
under-rätta Evli om att betalningsinstrumentet har förlorats, 
orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen. 
 
Ifall kunden i ovan beskrivna situation har handlat avsiktligt el-
ler grovt vårdslöst, tillämpas dock inte ovan nämnda ansvars-
begränsning.  
 
Kunden ansvarar inte för obehörig användning av betalnings-
instrumentet: 

o till den del som betalningsinstrumentet har använts efter att Evli 
eller någon annan som Evli utsett har underrättats om att betal-
ningsinstrumentet förlorats, orättmätigt innehas av någon an-
nan eller används obehörigen, 

o om Evli har försummat att se till att innehavaren av betalnings-
instrumentet har möjlighet att när som helst göra anmälan om 
att betalningsinstrumentet förlorats, orättmätigt innehas av nå-
gon annan eller används obehörigen, eller  

o om betalningsmottagaren vid användningen av betalningsin-
strumentet inte vederbörligen har försäkrat sig om betalarens 
rätt att använda instrumentet. 
 
Kunden är emellertid alltid ansvarig för obehörig användning 
av ett betalningsinstrument, om han avsiktligt har lämnat en 
oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt. 
 
6.3.4 Kommunikationen mellan Evli och kunden 
 
Evli använder i regel sin nättjänst för kommunikation. Adressen 
är www.evli.com. Kunden behöver nättjänstkoder beviljade av 
Evli eller en annan bank för att utnyttja nättjänsten.   
 
Konsumentkunder 
Ifall kunden utnyttjar Evlis nättjänster, ger Evli uppgifter om be-
talningstransaktioner och andra kontomeddelanden till kunden 
genom denna tjänst.  
 
Ifall kunden inte utnyttjar Evlis nättjänster, har han rätt att en 
gång i månaden få en kostnadsfri redogörelse för betalnings-
transaktionerna av Evli, varvid Evli ger informationen skriftligen 
på sitt kontor eller på annat, regelbundet vis, enligt överens-
kommelse med kunden. Övriga meddelanden om kontot sän-
der banken skriftligen eller elektroniskt på separat överens-
kommet sätt. Om kunden tar i bruk Evlis nättjänst, ger Evli där-
efter uppgifterna om betalningstransaktioner endast elektro-
niskt genom nättjänsten och då har Evli rätt att debitera kunden 
enligt prislistan för meddelanden som därtill tillhandahålls på 
annat sätt än genom nättjänsten. 
 
Informationen om betalningstransaktioner ges en gång per må-
nad, om kunden och banken inte separat avtalat om något an-
nat. För information som lämnas oftare än en gång per månad 
eller med annat än överenskommet informationsinstrument har 
Evli rätt att debitera en avgift enligt gällande prislista. 
 
Kunder som inte är konsumentkunder 
Ifall kunden utnyttjar Evlis nättjänster, ger Evli uppgifter om be-
talningstransaktioner och andra kontomeddelanden till kunden 
genom denna tjänst.  
 

Informationen om betalningstransaktioner ges en gång per må-
nad, om kunden och banken inte separat avtalat om något an-
nat. För information som lämnas oftare än en gång per månad 
eller med annat än överenskommet informationsinstrument har 
Evli rätt att debitera en avgift enligt gällande prislista. 
 
Ifall kunden inte utnyttjar Evlis nättjänster, skickar banken en 
gång per år en redogörelse för betalningstransaktionerna per 
post eller gör dem tillgängliga på annat vis enligt överenskom-
melse med kunden. Övriga meddelanden om kontot sänder 
banken skriftligen eller elektroniskt på separat överenskommet 
sätt. Ifall kunden tar i bruk Evlis nättjänst, gör banken därefter 
uppgifterna om betalningstransaktionerna och övriga konto-
meddelanden tillgängliga för kunden endast i nättjänsten.  
 
Tillgång till uppgifter 
När uppgifter om betalningstransaktioner ges via nättjänsten är 
informationen tillgänglig för kunden i minst ett år efter att upp-
gifterna lämnats. Evli har rätt att debitera kunden enligt sin pris-
lista för information som är äldre än ett år.   
 
När Evli ger uppgifter om betalningstransaktioner eller annat 
meddelande angående kontot via Evlis nättjänst eller sänder 
dem per post, anses kontohavaren eller annan person ha fått 
uppgifterna eller meddelandet senast den sjunde dagen efter 
att det sändes. 
 
Kunden sänder Evli meddelanden som gäller dessa villkor 
skriftligen eller på annat separat överenskommet sätt. Evli an-
ses ha fått meddelandet senast den sjunde dagen efter att det 
sändes.   
 
Som språk under avtalsförhållandet kan finska, svenska eller 
engelska användas. 
 
6.3.5 Avtal och förhandsuppgifter som gäller betaltjänster 
 
Evli meddelar kunden om ensidiga ändringar som gäller avtal 
eller prislistan för tjänster senast två månader innan ändringen 
träder i kraft. Kunden ska på avtalat sätt senast den dag änd-
ringen träder i kraft meddela att han inte accepterar ändringen, 
i annat fall anses kunden fortsätta att utnyttja tjänsten enligt de 
ändrade villkoren eller den ändrade informationen. Kunden har 
därtill, fram till den dag ändringen träder i kraft, rätt att säga upp 
det ändrade avtalet med omedelbar verkan. 
 
Evli tillämpar ändrade referensräntor och valutakurser omedel-
bart, utan förhandsmeddelande till kunden. Informationen om 
andra av Evli noterade referensräntor och valutakurser är till-
gängliga bland annat på Finlands Banks webbplats och i of-
fentliga publikationer. 
 
Avtalet om betaltjänsten är i kraft tillsvidare. Både kunden och 
Evli har rätt att säga upp avtalet. Ifall kunden är en konsument, 
ska uppsägningstiden för kunden vara högst en månad och för 
Evli minst två månader. Både kunden och Evli har rätt att säga 
upp avtalet med omedelbar verkan ifall ett väsentligt avtalsbrott 
föreligger. 
 
Kunden kan be att få villkoren för kontot och förhandsuppgifter 
som hänför sig till kontot kostnadsfritt under avtalsförhållandet 
skriftligen eller på annat separat överenskommet varaktigt sätt.  
 
6.4 Fondandelar 
 
De viktigaste egenskaperna hos andelarna i Evli-Fondbolag 
Ab:s fonder presenteras i de enskilda fondernas förenklade 
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prospekt. Förenklade fondprospekt är tillgängliga på Evlis web-
badress www.evli.com. 
 
1. Investeringsrådgivning 
 
I investeringsrådgivning kan Evli utnyttja Evlis egna och sam-
arbetspartners produkter. Därför definieras vår investerings-
rådgivning som oberoende enligt regleringen. Slaget av finan-
siella instrument som är föremål för rådgivningen och utbudet 
av analyserade finansiella instrument enligt respektive slag kan 
vara snävare än hos tillhandahållare av oberoende investe-
ringsrådgivning. De finansiella instrument som är föremål för 
investeringsrådgivningen kan också anknyta till sådana emit-
tenters eller samfunds finansiella instrument med vilka Evli har 
nära relationer, till exempel genom avtal. Evli kan på basis av 
en sådan avtalsrelation eller en annan nära relation ta emot 
bland annat säljarvoden av tredje part eller av ett samfund inom 
samma koncern. Syftet med de erhållna betalningarna är att 
förbättra servicekvaliteten. 
 
Investeringarnas lämplighet för kunden kontrolleras innan inve-
steringsbeslut fattas. Evli erbjuder inte regelbunden bedöm-
ning av rekommendationernas lämplighet, om inte annat avta-
las med kunden.  
 
6.5 Kapitalförvaltning 
 
Evli tillhandahåller övergripande kapitalförvaltningstjänster rik-
tade till privatpersoner, samfund och institutionella investerare. 
Kapitalförvaltningstjänsten förutsätter att kunden ingår ett 
skriftligt förvaltningsavtal med Evli. Förvaltningsavtalet definie-
rar bl.a. vilka tillgångar, finansiella instrument och åtgärder av-
talet omfattar och begränsningarna i anknytning till dessa. 
 
Förvaltningsarvodet debiteras i enlighet med gällande prislista, 
eller i annat fall enligt de avgifter och arvoden som överens-
kommits med eller meddelats kunden. Utöver förvaltningsarvo-
det debiteras eventuellt courtage, handels- och depåavgifter 
samt övriga kostnader, exempelvis fondförvaltningsavgifter. 
 
Konsumenten har inte ångerrätt gällande utförandet av kund-
order inom ramen för kapitalförvaltningsavtalet. Konsumenten 
har däremot rätt att häva ett förvaltningsavtal som ingåtts ge-
nom distansförsäljningen, förutsatt att inga anhängiga uppdrag 
föreligger. 
 
6.6 Obligationer och strukturerade produkter 
 
Masskuldebrevslån är obligationer som staten, kommuner och 
organisationer emitterat i syfte att på lång sikt inlåna medel av 
allmänheten. Strukturerade produkter är bl.a. indexlån, certifi-
kat och aktiedepositioner. Med indexlån avses masskuldebrev-
slån vars avkastning har knutits till utvecklingen av ett visst un-
derliggande objekts värde. 
 
Villkoren för masskuldebrevslån och strukturerade produkter 
beskrivs i de enskilda produkternas marknadsföringsmaterial 
och övriga dokumentation. Vid teckning erlägger kunden den 
teckningsavgift som fastställts i avtalet. Dessutom debiteras för 
ett värdeandelskonto en avgift i enlighet med serviceprislistan. 
 
Konsumentens ångerrätt gäller inte investeringsprodukter vars 
värde fluktuerar på grund av förändringar på marknaden. Där-
med har konsumenten inte ångerrätt avseende masskulde-
brevslån eller strukturerade produkter. 
      
6.7 Kredit 

 
Investeringslån och bolån kan beviljas privatpersoner som har 
ett individuellt finansieringsbehov och som kan ställa tillräcklig 
säkerhet för krediten. Kreditvillkoren, avgifter och arvoden be-
stäms i kreditavtalet mellan kunden och Evli.   
 
Enligt de allmänna kreditvillkoren för privatpersoner kan kon-
sumenten häva ett kreditavtal han ingått vid distansförsäljning. 
Om kunden utnyttjar sin ångerrätt har Evli rätt att debitera fak-
tiska avgifter och arvoden i enlighet med serviceprislistan för 
den tid avtalet varit i kraft samt den faktiska årliga räntan för 
den tid krediten stått till kundens disposition. 
 
6.8 Corporate Finance-tjänster 
 
Evli tillhandahåller rådgivning vid företagsaffärer och kapitalan-
skaffningar, från planering till genomförande av uppdrag. 
Tjänstens omfattning definieras i ett separat avtal för varje en-
skilt uppdrag. Arvoden och övriga kostnader debiteras enligt 
separat avtal med kunden.   
 
7 Rapporter till kunden 
 
Evli meddelar kunden om de åtgärder som vidtagits i anknyt-
ning till tjänsterna på det sätt och vid de tidpunkter som besk-
rivs i kundavtalet och enligt gällande villkor för produkter och 
tjänster. Utöver den avtalade rapporteringen har kunden rätt att 
på begäran få information om sina placeringar. Evli har rätt att 
för rapporteringen debitera kunden gällande avgifter och arvo-
den enligt prislista. 
 
8 Skatteinformation 
 
Ansvarsbegränsning 
Nedan har sammanställts uppgifter om beskattningen av finan-
siella instrument i de fall då investeraren är en i Finland allmänt 
skattskyldig konsument. Beskattningen bestäms alltid på basis 
av kundens individuella omständigheter. 
Denna information utgör inte en del av avtalet mellan kunden 
och Evli och ska inte uppfattas som skatterådgivning. Syftet är 
att fästa konsumentens uppmärksamhet vid att innehav av vär-
depapper ger skattepåföljder samt att uppmana konsumenten 
att själv inhämta ytterligare information före investeringsbeslu-
tet.   
 
Evli svarar inte för ändringar i skattelagstiftningen, rättspraxis 
och skattepraxis, eller för att sådana ändringar uppmärksam-
mas i denna information. 
 
Beskattning av kapitalinkomst 
Kapitalinkomst utgörs bl.a. av vissa räntor, utdelning från börs-
bolag samt realisations- och överlåtelsevinster vid värdepap-
perstransaktioner. På kapitalinkomster tillämpas en skattesats 
som för närvarande är 30 procent. 
 
För en fysisk person utgör utdelning från ett offentligt noterat 
bolag till 70 procent skattepliktig kapitalinkomst och till 30 pro-
cent skattefri inkomst. Räntan på andelskapital och motsva-
rande prestationer från ett andelslag är upp till 1 500 euro skat-
tefria för fysiska personer. Till den del som prestationerna över-
skrider 1 500 euro utgör 70 procent skattepliktig kapitalinkomst. 
 
Utdelning från något annat än ett börsnoterat bolag är skattefri 
för en fysisk person upp till ett belopp som motsvarar nio pro-
cents avkastning på nettoförmögenheten. Av utdelningen utgör 
dock 70 procent skattepliktig kapitalinkomst och 30 procent 
skattefri inkomst till den del den årliga utdelningen överskrider 
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90 000 euro per år. Utdelning som överskrider den på basis av 
nettoförmögenheten beräknade gränsen om nio procent be-
traktas som förvärvsinkomst. Enligt en progressiv skatteskala 
utgör 70 procent beskattningsbar förvärvsinkomst och 30 pro-
cent skattefri inkomst. För utdelning som beskattas som för-
värvsinkomst beviljas förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbe-
skattningen. 
 
Räntor på bankinsättningar och obligationer 
Evli innehåller källskatt i samband med utbetalning av räntor på 
bankinsättningar hos Evli, obligationsräntor och indexgottgörel-
ser. Om en obligation säljs under pågående lånetid beskattas 
eventuell överlåtelsevinst som kapitalinkomst.   
 
Beskattning av överlåtelsevinst 
Vid överlåtelse av egendom i en privatpersons ägo realiseras 
en överlåtelsevinst, som utgör skattepliktig kapitalinkomst. 
 
Överlåtelsevinst eller -förlust ska alltid deklareras. Evli innehål-
ler inte skatt på överlåtelsevinster. Skattemyndigheterna upp-
bär eventuell skatt på basis av deklarationen. Överlåtelsevins-
ten beräknas antingen genom att man från försäljningspriset 
avdrar anskaffningspriset samt utgifter i samband med förvär-
vet, eller genom en uppskattning av förvärvsutgiften. Avdraget 
för den presumtiva förvärvsutgiften för innehav äldre än 10 år 
är 40 procent och för yngre innehav 20 procent av överlåtelse-
priset. Då man använder sig av presumtiv förvärvsutgift kan 
man inte dra av faktiska utgifter, t.ex. tecknings- eller inlös-
ningsavgifter. 
 
Eventuell förlust vid överlåtelse av egendom får avdras från de 
överlåtelsevinster som uppkommit under skatteåret och de fem 
följande åren.  Överlåtelsevinster utgör emellertid inte skatte-
pliktig inkomst ifall det sammanlagda överlåtelsepriset på den 
egendom som realiserats under skatteåret är högst 1 000 euro. 
Överlåtelseförluster är på motsvarande sätt inte avdragsgilla 
ifall det totala överlåtelsepriset på den egendom som reali-
serats under skatteåret eller de sammanlagda anskaffningsut-
gifterna för den egendom som realiserats under skatteåret är 
högst 1 000 euro. Ovan nämnda gräns på 1 000 euro gäller 
inte överlåtelse av vanligt hemlösöre eller motsvarande egen-
dom avsedd för personligt bruk eller överlåtelser vars avkast-
ning med stöd av lagen är befriad från skatt. 
 
Överlåtelseskatt 
Vid förvärv av aktier mot vederlag ska i regel överlåtelseskatt 
erläggas. Överlåtelseskatten är 1,6 procent av köpesumman 
eller vederlagets värde. Vid överlåtelse, mot fast vederlag, av 
värdepapper som är föremål för offentlig, regelbunden handel, 
realiseras ingen överlåtelseskatt om överlåtelsen sker genom 
en värdepappersförmedlare. 
 
Kostnader i samband med förvaltningen och förvaret av 
värdepapper 
Till den del summan överstiger självriskandelen kan investera-
ren avdra förvaltningsarvoden och åtgärdsavgifter avseende 
värdepapper och värdeandelar. Självriskandelen är 50 euro. 
 
Ytterligare information 
Ytterligare information finns på adressen: www.vero.fi. Även de 
lokala skattekontoren kan ge ytterligare information. 
 
BESKRIVNING AV EVLI BANK ABP:S BETALTJÄNSTER 
 
Kunden kan öppna ett kundkonto hos Evli Bank. Evli Bank er-
bjuder privatpersoner en årlig ränta på 0,20 % på dagssaldot. 

Det finns ingen minimigräns för depositionerna eller några rän-
testeg. Till ett kundkonto kan kunden överföra (eller betala ut) 
pengar från ett finskt bankkonto utan kostnad. 
 
Genom My Evli-nättjänsten kan kunden överföra medel till sitt 
konto hos Evli med nätbankkoder från Nordea, Andelsban-
kerna, Danske Bank, S-Banken och Ålandsbanken. 
 
Genom My Evli-nättjänsten kan kunden överföra medel från sitt 
konto hos Evli till sitt eget motkonto med nätbankkoder från 
Nordea, Andelsbankerna, Danske Bank, S-Banken och 
Ålandsbanken. Kunden kan meddela uppgifter om och byta 
motkonto genom My Evli-nättjänsten. 
 
Kunden kan även, med sin personliga betalningsreferens, gi-
rera pengar till sitt konto genom Evli Banks konton. Ditt refe-
rensnummer hittar du i My Evli, i ditt kundavtal eller hos Inve-
sterarservice.  
Evli Banks konton i olika bankgrupper: 
 
Nordea  IBAN: FI83 2400 3800 0273 16  

BIC: NDEAFIHH  
 

OP  IBAN: FI88 5723 0220 4710 85  
BIC: OKOYFIHH  
 

Danske Bank  IBAN: FI04 8000 1101 1547 80  
BIC: DABAFIHH  
 

ÅAB IBAN: FI22 6601 0002 1637 31  
BIC: AABAFI22  
 

S-Banken  IBAN: FI39 3636 3002 7547 11 
BIC: SBANFIHH 

 
Kundens och Evlis gireringar från Evli Bank till ett finskt mot-
konto inom EU och EES är kostnadsfria. Kostnaderna för Evli 
Banks övriga betaltransaktioner uppges i Evli Banks prislista 
(punkterna 6.2–6.7.).  
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