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1. Kontohavare
Den för vilken konto förs benämns kontohavaren. Kontohavaren är
fordringsägare mot Nordea Bank Abp, filial i Sverige, nedan kallad
banken, beträffande tillgodohavande enligt kontot.

9. Förfogande över kontot
Kontohavaren förfogar över tillgodohavande på kontot med uttagskvitto på banken. Banken får, utan att uttagskvitto utfärdats av
kontohavaren, belasta kontot med belopp som kontohavaren
beordrat eller godkänt för belastning.

Skogskonto och skogsskadekonto får öppnas endast av fysisk person
och dödsbo, som har att deklarera intäkt av skogsbruk. Konto får
inte öppnas för delägare i handelsbolag. Kontot får ej vara
gemensamt för flera skattskyldiga.

Kontohavaren förbinder sig att inte använda Kontot i strid med
gällande lagstiftning.

För ett och samma beskattningsår får för varje förvärvskälla endast
ett skogskonto eller skogsskadekonto öppnas.

10. Rätt för banken att vägra utbetalning
Banken är inte skyldig att verkställa utbetalning från kontot, om
banken finner att närmare undersökning bör vidtas.

2. Insättning
Insättning på kontot får endast ske för medel, som utgör intäkter för
ett och samma inkomstår (beskattningsår) och härrör från en och
samma förvärvskälla. Insättningen ska vara gjord senast den dag då
kontohavaren enligt lag har att avlämna självdeklaration för
beskattningsåret.
3. Uttag
Förutsättning för skatteförmån är att uttag får ske tidigast fyra
månader efter dagen insättning. Uttag får avse hela tillgodohavandet eller del av detta. Deluttag får inte understiga 1 000 kronor.
4. Uppskovstid
Kontot avslutas sedan tio år förflutit beträffande skogskonto respektive 20 år förflutit beträffande skogsskadekonto från ingången av
det kalenderår, varunder insättningen senast ska ha verkställts.

11. Förbehåll
Förbehåll från kontohavarens sida om rätt för annan att disponera
över tillgodohavande på kontot, eller annan föreskrift, får endast
göras med av banken fastställd formulering.
12. Legitimation och behörighet
Kontohavaren ska vid uttag och övriga förfoganden kunna uppvisa
godkänd fotoförsedd legitimation.
Är kontohavaren dödsbo, ska handlingar utvisande behörighet att
förfoga över kontot lämnas till banken. Ändring av behörigheten
kan åberopas gentemot banken först sedan kontohavaren lämnat
banken skriftligt meddelande om ändringen.

5. Återbetalning
I följande fall överförs tillgodohavandet på kontot till annat konto
för kontohavaren:

13. Ränta
Ränta beräknas enligt de grunder och efter den räntesats, som vid
varje tid gäller för konto av detta slag i banken. Upplupen ränta
läggs till kapitalet vid utgången av varje kalenderår. Uppgift om
vid varje tid gällande räntesatser och beräkningsgrunder lämnas på
bankkontoren.

a) om det sammanlagt insatta beloppet på kontot för beskattningsåret inte uppgår till 5 000 kronor för skogskonto respektive
50 000 kronor för skogsskadekonto

Ränta på insatta medel utgår från och med bankdagen efter insättningsdagen till och med dagen före uttagsdagen. Ränta räknas för
alla dagar i månaden.

b) om på kontot insatta medel pantsatts eller överlåtits (dock inte
om kontohavaren förbundit sig att förfoga över medel/medlen
endast med skogsvårdsstyrelsens tillstånd)

14. Pantsättning och överlåtelse
Överlåtelse av fordran enligt kontot får ske endast till viss person.
Vid pantsättning eller överlåtelse bör ny rättsägare till sin egen
säkerhet göra anmälan därom till banken.

c) om banken fått underrättelse från Skatteverket att medel, som
står inne på kontot, upptagits till beskattning
d) om medel finns kvar på kontot när uppskovstiden gått ut enligt
punkt 4.
6. Kontrolluppgift
Belopp, som tagits ut från kontot, rapporteras av banken till
Skatteverket. På gottskriven ränta utgår skatt enligt lag.
7. Överflyttning mellan banker
Skogskonto- och skogsskadekontomedel kan till hela sitt belopp
överflyttas till nytt sådant konto i annan bank. Medlen tas inte upp
till beskattning vid sådan överflyttning.
8. Överföring av medel
Om kontohavarens lantbruksenhet med skogsmark övergår till en
närstående genom arv, testamente, gåva eller bodelning får denne,
om vissa i lag angivna villkor är uppfyllda, ta över medel på kontot
utan att beskattning sker.

Vid pantsättning eller överlåtelse ska iakttas bestämmelser i punkt
5 b.
15. Avslutning av kontot
Såväl kontohavaren som banken har rätt att bestämma att och när
kontot ska avslutas.
16. Begränsning av bankens ansvar
Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svenskt eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott
och lockout gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar
sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av banken om
banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt
skada, såvida inte kontohavaren är konsument och skadan orsakats
av bankens grova vårdslöshet.
Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta
annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket
får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av
uppskjuten betalning skall banken, om ränta är utfäst, betala ränta
efter den räntesats som gällde på förfallodagen.
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17. Information om statlig insättningsgaranti
Konto omfattas av den finska insättningsgarantin.
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000
euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är
mindre än 950 000 kronor, 950 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet.
Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av
ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra
ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den
dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet.
Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt
angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad,
avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner
kronor.
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få
ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag,
värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag,
understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och
finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller
alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser,
landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

18. Information om behandling av personuppgifter
Som personuppgiftsansvarig behandlar Banken/Nordea (anpassa
efter avtalet) personuppgifter för att leverera de produkter och
tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål, t
ex för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information
om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i
Bankens/Nordeas (anpassa efter avtalet) dataskyddspolicy som
finns tillgänglig på Nordeas hemsida,
www.nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta Nordea.
Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades
rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom
rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.
19. Ombud
När tjänst tillhandahålls genom ombud gäller att handläggningen
sker med direkt rättsverkan mellan banken och kontohavaren.
Detta innebär att ansvaret gentemot kontohavaren för handläggningen åvilar banken. Den som utför handläggningen är endast
ombud för banken.
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