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VILLKOR FÖR SWEEPER-AVTAL 

Kunden och Danske Bank A/S, Finland filial samt Danske Invest Fondbolaget har kommit överens om följande: 
 

1. Avtalsparter och föremål för avtalet 

Med detta avtal avtalar kunden, Danske Bank A/S, Finland filial 
(senare Banken) och Danske Invest Fondbolag Ab (senare 
Fondbolaget) om fondteckningar som skall utföras automa-
tiskt från kundens debiteringskonto i den fond kunden valt. 
Fondbolaget beslutar vilka av de fonder som Fondbolaget för-
valtar kan anslutas till detta avtal vid respektive tidpunkt. 
 
2. Fondteckningar och arvoden för dessa 

Om kundens debiteringskonto vid granskningsdagen kl. 20.00 
uppvisar ett saldo som överstiger minimisaldot, överför Ban-
ken de medel på debiteringskontot som överstiger minimisal-
dot till teckningskontot för den valda fonden vid gransknings-
dagen kl. 20.00. Överföringens valuteringsdag är dess trans-
aktionsdag. Om granskningsdagen inte är en bankdag skall åt-
gärderna för granskningsdagen utföras följande bankdag. 

En överföring förutsätter dock att saldot på debiteringskontot 
vid granskningsdagen kl. 20.00 överstiger det ovan avtalade 
minimisaldot på debiteringskontot med minst beloppet av den 
minimiteckning som vid den aktuella tidpunkten gäller för den 
valda fonden och som skall tillämpas på Sweeper avtal. 

Med de medel som överförts från debiteringskontot till fon-
dens teckningskonto utförs fondteckning med beaktande av de 
fondstadgar och de villkor och arvoden i fondprospektet re-
spektive prislistan som gäller vid den aktuella tidpunkten. Höj-
ningar av det teckningsarvode som tillämpas på fondteck-
ningar enligt detta avtal och av minimiteckningen träder dock i 
kraft tidigast när en månad har gått efter att kunden underrät-
tats om höjningen. Kunden anses ha fått del av höjningen när 
en vecka har gått efter att ett meddelande om höjningen posta-
des till kunden eller när en vecka har gått efter att ändringarna 
sändes till kunden i någon annan varaktig form. 

Ett teckningsuppdrag av kunden, såsom avses i fondstad-
garna, anses ha lämnats när medlen i enlighet med detta avtal 
har överförts till fondens teckningskonto. 
 
3. Bankens ansvar 

Banken ansvarar för att kundens medel överförs från debite-
ringskontot fondens teckningskonto i enlighet med detta avtal. 
På debiteringskontot och användningen av detta tillämpas för-
utom detta avtal även de vid den aktuella tidpunkten gällande 
"Danske Bankens Allmänna villkor för konto- och betalnings-
tjänster" och servicetaxan. 
 

4. Avtalets giltighet samt ändring och uppsägning av avtalet 

Detta avtal träder i kraft vid tidpunkten för dess underteck-
nande och gäller tills vidare. Kunden har rätt att ändra detta 
avtals debiteringskonto, minimisaldot och granskningsdag 
samt granskningsintervall när det gäller företagskunder. Kun-
den har också rätt att säga upp detta avtal så att det upphör 
att gälla efter en uppsägningstid på fem bankdagar. Kunden 
har också rätt att säga upp detta avtal så att det upphör att 
gälla när tre bankdagar har gått efter att han bevisligen har 
sagt upp avtalet till Banken. 

Banken och Fondbolaget har rätt att ändra detta avtal genom 
att skriftligen underrätta kunden om ändringen eller genom att 
underrätta kunden om ändringen i någon annan varaktig form, 
om detta avtalats med kunden separat. Med en sådan avtals-
ändring avses också anslutning av en helt ny premie eller ett 
nytt arvode till avtalet. En ändring av avtalet träder i kraft vid 
den tidpunkt som angetts i meddelandet, dock tidigast när en 
månad har gått efter att kunden fick del av avtalsändringen. 
Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet, såvida inte kun-
den säger upp avtalet innan ändringen träder i kraft i enlighet 
med vad som sagts i föregående stycke. 

Banken och Fondbolaget har rätt att säga upp detta avtal så 
att det upphör att gälla när en månad har gått efter att kunden 
fått del av uppsägningen. Meddelande om uppsägningen sänds 
till kunden skriftligen eller i någon annan varaktig form, om 
detta avtalats med kunden separat. Banken och fondbolaget 
har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Kunden vä-
sentligt bryter mot detta avtal. Kunden anses ha fått del av av-
talsändringen och uppsägningen när en vecka har gått efter att 
ett meddelande om ändringarna postades till kunden eller när 
en vecka har gått efter att ändringarna sändes till kunden i nå-
gon annan varaktig form. 

Avtalet upphör att gälla omedelbart utan uppsägning, om det 
kontoavtal som gäller debiteringskontot löper ut i enlighet med 
kontovillkoren. Om en fond som ansluter sig till avtalet fusion-
eras med en annan fond, fortsätter detta avtal automatiskt att 
vara i kraft och gäller den övertagande fonden vid fusionen. 
 
5. Forum och tillämplig lag 

Tvister till följd av detta avtal skall behandlas vid Helsingfors 
tingsrätt. Om kunden är en konsument så som det avses i 1 
kap. 4 § konsumentskyddslagen, kan kunden alternativt väcka 
talan om tvister till följd av detta avtal mot Banken och Fond-
bolaget i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets kundens 
stadigvarande boningsort ligger. På detta avtal tillämpas Fin-
lands lag. 
 
6. Exemplar av avtalet 

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för 
kunden och ett för Banken och Fondbolaget. 


