Information om distansavtal avseende investeringssparkonto
Allmänt
Särskilda lagregler gäller för dig som konsument om du träffar avtal om finansiella tjänster och
finansiella instrument på distans. Ett distansavtal är när du och banken inte träffas personligen innan
avtalet ingås. Några exempel på distansavtal är avtal via Internet, via telefonbankstjänsten eller
genom svar på brevutskick/annons. Lagen innehåller bland annat krav på bankens
informationsskyldighet och regler om konsumentens ångerrätt.
Om tjänsten
Investeringssparkonto är en frivillig schablonbeskattad sparform som ger möjlighet att investera i
aktier, antingen direkt eller via fonder, samt även i andra värdepapper. Det innefattar dels ett förvar
och/eller kontoföring av värdepapper, dels ett likvidkonto. Att den är schablonbeskattad betyder att
skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad genomsnittlig avkastning.
För mer information, se nordea.se – Privat – Spara och placera – Investeringssparkonto.
Om värdepapper
Värdepapprens huvudsakliga egenskaper beskrivs i de skolor som finns på nordea.se – Privat –
Spara och placera – Verktyg och hjälpmedel.
Viktigt att veta om placeringar
Den enskilda placeringen kan vara förenad med särskilda risker. Innan du placerar i värdepapper
finns det därför en hel del viktig information som du bör ta del av. Information om risker med
placeringar i värdepapper hittar du på www.nordea.se – Privat – Spara och placera – Råd om
sparande – Viktigt att veta om placeringar – Risker med placeringar i värdepapper.
Placeringar i värdepapper kan både öka och minska i värde. Det finns ingen garanti för att du får
tillbaka hela det kapital du placerat. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida
avkastning.
Priser, avgifter och debitering
Information om priser för tjänsten hittar du på nordea.se – Privat – Spara och placera – Priser,
räntor och kurser. Avvikelser kan förekomma vid kampanjer eller i andra erbjudanden. Härutöver
kan det tillkomma ytterligare skatter, avgifter eller kostnader som inte påförs eller betalas av
banken.
Hur du som kund betalar för tjänsten och hur fullgörandet sker framgår av avtalet och tillämpliga
allmänna villkor.
Om du ångrar dig
Om du ångrar dig och inte längre önskar den avtalade tjänsten har du som konsument en rätt att
frånträda det ingångna distansavtalet. Du har så kallad ångerrätt.
Observera att ångerrätten inte gäller de transaktioner, tjänster eller motsvarande som utförs under
avtalet om investeringssparkonto – såsom köp av värdepapper, deltagande i emissioner samt köp
och inlösen av fondandelar – eftersom priset för respektive transaktion beror på sådana svängningar
på finansmarknaden som banken inte kan påverka. Till exempel kan du ångra att du har ingått avtal
om investeringssparkonto med banken men exempelvis inte ångra att du har köpt värdepapper till
investeringssparkontot.

Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parterna på din begäran har fullgjort sina
förpliktelser.
Ångerfrist
Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då du ingått avtalet, t.ex. godkänt de allmänna
villkoren för tjänsten.
Hur utnyttjar du ångerrätten?
Innan ångerfristen har löpt ut ska du meddela banken om du vill utöva din ångerrätt. Det gör du
lättast genom att kontakta ditt bankkontor. Kontaktinformation hittar du på www.nordea.se – Om
Nordea – Kontakt – Kontakt Privat.
När du har utnyttjat ångerrätten
När du har utnyttjat din ångerrätt ska du snarast, och senast inom 30 dagar, till banken betala belopp
som du trots ditt utnyttjande av ångerrätten måste stå för själv (nämligen betalning för finansiell
tjänst som tillhandahållits samt skäliga kostnader för tjänsten för tiden före det att banken mottog
ditt meddelade om att du utövar ångerrätten) samt till banken sända tillbaka eventuellt material som
du fått av banken. Du ska även se till att eventuella tillgångar på investeringssparkontot flyttas från
kontot i enlighet med allmänna villkoren för investeringssparkonto.
Vad kostar det att ångra sig?
Om du har utnyttjat din ångerrätt ska banken snarast, och senast 30 dagar från den dag då banken
fick meddelandet om att du ångrat dig, betala tillbaka vad du eventuellt betalat för tjänsten. Från det
belopp som ska återbetalas får dock banken avräkna belopp som motsvarar den del av den
finansiella tjänst som har tillhandahållits och även skäliga kostnader för tiden före det banken tog
emot ditt meddelande om att avtalet frånträds.
Uppsägning av avtal
Givetvis har du rätt att även senare säga upp tjänsten i enlighet med de allmänna villkoren för
tjänsten. Bankens rätt att säga upp tjänsten i förtid framgår av de allmänna villkoren.
Tillämplig lag
Svensk lag är tillämplig på avtalet.
Insättningsgaranti och investerarskydd
Medel på likvidkonto omfattas av den finska insättningsgarantin. En kortfattad information om
insättningsgarantin finns i likvidkontovillkoren.
För finansiella instrument som banken tagit emot för kunds räkning, såsom finansiella instrument
som förtecknas i depå samt andelar i extern fond och andelar i Nordeas SICAV-bolag, gäller ett
investerarskydd enligt finsk lag. Detsamma gäller om likvida medel mottagits av banken
med s.k. redovisningsskyldighet. När det gäller tillgångar som är kontoförda på servicekonto och
andelar i fonder som förvaltas av fondbolag inom Nordeakoncernen berörs ditt innehav inte av om
banken skulle gå i konkurs. Det enda du behöver göra då är att byta s.k. kontoförande institut, d.v.s.
byta bank. Dock kan finansiella instrument som omfattas av affär som du gjort via banken komma
att omfattas av investerarskyddet.
Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under
garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Kunder omfattas
av ett investerarskydd som upprätthålls av den finska ersättningsfonden för investerare (ICF) med ett
kompletterande skydd från den svenska Riksgälden.
Mer information om insättningsgarantin och investerarskyddet finns på www.insattningsgarantin.se.

