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1. Allmän information 
Dessa villkor reglerar dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till den
bank, nedan kallad banken, som anges i avtalet för vilket dessa villkor gäller.

Du har alltid rätt att på begäran få dessa villkor på papper eller i någon an-

Banken har tillstånd att driva bland annat bankrörelse och står under tillsyn 
av Finansinspektionen. 

2. Förhandsinformation om investeringssparkonto 
2.1 Vad är investeringssparkonto?
Investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform för privatperso-
ner och dödsbon. 

Främst lagen (2011:1268) om investeringssparkonto, men också inkomst-
skattelagen (1999:1229) med mera, anger de gränser som gäller för spar-
formen. Syftet med lagen om investeringssparkonto är att uppmuntra 
sparande och göra det enklare för privatpersoner att äga fondandelar och 

för skatteändamål samlat förvar av godkända kapitalplaceringar som i sin 

för investeringssparkonto uppfylls ska det samlade sparandet schablonbe-

beskattas som vanligt och i vissa fall upphör kontot helt att vara ett inves-
teringssparkonto.

Investeringssparkontot är en skatterättslig konstruktion. Det är allmänna 
civilrättsliga bestämmelser och principer som avgör vem som äger och vem 
som har rätt till tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Be-
stämmelser om hur banker och andra institut ska hantera kundernas till-
gångar med mera gäller även i förhållande till tillgångar som förvaras på 
investeringssparkonto.

2.2 Hur fungerar det?
Inom ramen för ett investeringssparkonto kan du spara i kontanta medel 

-
siella instrument. Vill du spara i fonder ansluts ett fondkonto till avtalet och 

den som vill spara i både fonder och aktier består investeringssparkontot 
alltså av ett inlåningskonto, ett fondkonto och en depå. De tillgångar som 
på detta sätt hör till och förvaras på investeringssparkontot redovisas skat-
temässigt som en enhet. 

2.3 Pris

Pris betalas, om annat inte har överenskommits, genom automatisk överfö-
ring från ditt debiteringskonto.

tidigare fått utan kostnad, enligt vad som gäller i punkt 3.21 Ändring av 
villkor.

Information om villkor för priser (till exempel courtage och fondförvalt-
-

service.

Banken har rätt att ta betalt för överföringar av tillgångar mellan ett inves-
teringssparkonto hos banken och ett investeringssparkonto hos ett annat 
institut alternativt mellan ett investeringssparkonto hos banken och ett an-
nat konto eller förvar hos banken som inte är ett investeringssparkonto.

2.4 Hur beskattas sparandet? 
Vinster, utdelningar och andra kapitalinkomster på investeringssparkontot 
är normalt skattefria och behöver inte deklareras särskilt. Utgifter och för-
luster som avser tillgångar och förpliktelser på investeringssparkontot får 
inte dras av. Uttag från investeringssparkontot är skattefria. 

Schablonskatten på tillgångarna baseras på en förväntad årlig avkastning. 
Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som utgörs av till-

-
vesteringssparkontot,

b) kontanta medel som betalas in till investeringssparkontot under året, om 
inbetalningen inte sker från ett annat eget investeringssparkonto, 

c) investeringstillgångar som du som kund under året för över till kontot,
om överföringen inte sker från ett annat eget investeringssparkonto,
och

d) investeringstillgångar som under kalenderåret förs över till kontot från
någon annans investeringssparkonto. 

-
låneräntan den 30 november året före beskattningsåret ökad med 0,75 
procentenheter. Detta resulterar i en schablonintäkt som ska tas upp till 
beskattning oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller mins-
kar. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalun-
derlaget. Banken beräknar och rapporterar schablonintäkten. Med hänsyn 
till hur skatten räknas ut kan det därför vara olönsamt att endast, eller till 
övervägande del, spara i kontanta medel på kontot.

andra skatter på ditt innehav, till exempel svensk kupongskatt. Detsamma 

utgå på ditt innehav, till exempel utländsk källskatt. 

2.5 Hur tas skatten ut? 
Banken gör inte något preliminärt skatteavdrag men lämnar kontrolluppgift 
om schablonintäktens storlek till Skatteverket. I deklarationen tas schablon-
intäkten upp som en vanlig kapitalinkomst från vilken du kan göra ränteav-
drag etc. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 procent.  
Ett underskott i inkomstslaget kapital kan medföra skattereduktion. Skat-
teverket bestämmer den slutliga skatten som framgår av det årliga skat-
tebeskedet. 

2.6 Vad avses med investeringstillgångar och kontofrämmande till-
gångar?

-

instrument på, ett investeringssparkonto. Reglerna utgår ifrån begreppen 
”investeringstillgångar” och ”kontofrämmande tillgångar”.

2.6.1 Investeringstillgångar
Inom ett investeringssparkonto får du spara i investeringstillgångar. Med 
investeringstillgångar avses:

-
nad (till exempel NASDAQ Stockholm) eller motsvarande marknad utan-
för EES,

(till exempel First North och Aktietorget), och

c) andelar i en värdepappersfond eller en specialfond (fondandelar). 

aktier, depåbevis för aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, vis-
sa strukturerade produkter (till exempel aktieindexobligationer) och vissa 
standardiserade derivat. 

2.6.2 Kontofrämmande tillgångar
Utgångspunkten är att endast investeringstillgångar får förvaras på ett in-
vesteringssparkonto. Ändå kan kontofrämmande tillgångar under vissa om-

instrument som inte är investeringstillgångar. Det är till exempel:

andelar” avseende fåmansföretag, 

-
stående, direkt eller indirekt, har så kallade ”betydande ägarandelar” i (till-
sammans motsvarande minst 10 procent av rösterna eller kapitalet), och 

d) vissa andelar i fonder som inte motsvarar värdepappersfonder eller spe-
cialfonder.

2.7 Hur länge får kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investe-

I vissa situationer kan kontofrämmande tillgångar få förvaras på ett inves-
teringssparkonto under en övergångsperiod. Detta gäller till exempel för 
nyemitterade tillgångar som avses bli upptagna till handel inom trettio ka-

till handel måste den dock föras ut från kontot senast sextio kalenderdagar 
efter emissionen. 

I samband med olika bolagshändelser (till exempel emission, utdelning, 

tillgångar som inte uppfyller handelskravet. Sådana tillgångar kan få förva-
ras på investeringssparkontot under en period som sträcker sig fram till föl-

för tillgångar som ursprungligen varit investeringstillgångar men som blivit 
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-
mande tillgångarna under övergångsperioden blir upptagna till sådan han-
del som krävs för investeringstillgångar, får de fortsättningsvis förvaras på 
investeringssparkontot. I annat fall måste de föras ut från kontot senast den 
sista dagen i perioden. 

-
are regler. Det innebär bland annat att denna typ av tillgångar ska föras ut 
från kontot senast trettio kalenderdagar efter att de blev kontofrämmande 

3. Villkor för investeringssparkontot 
3.1 Innehav och överlåtelse av investeringssparkonto
Ett investeringssparkonto får bara innehas av en enda fysisk person med 
person- eller samordningsnummer eller ett enda dödsbo. 

Bankens investeringssparkonto är inte tillgängligt för fysiska personer 

gällande, Regulation S enligt 1993 års U.S. Securities Act) eller till sådana 
personer i andra länder där det krävs att banken har vidtagit registrerings-
åtgärder eller andra liknande åtgärder. 

3.2 Kontostruktur
3.2.1 Inlåningskonto
För att kunna öppna ett investeringssparkonto behöver du ha ett inlånings-
konto (som används som debiteringskonto) i banken som ansluts till, men 
ligger utanför, investeringssparkontot. Utöver detta kommer banken att 
öppna ett inlåningskonto, som ligger inom investeringssparkontot, åt dig. 
För inlåningskonto gäller bankens Villkor inlåning privat. 

3.2.2 Sparande i fondandelar på investeringssparkonto
För att kunna spara i fondandelar på ditt investeringssparkonto behöver du 
öppna ett fondkonto, som ligger inom investeringssparkontot, i banken. För 
fondkonto gäller bankens ramavtal och allmänna villkor med mera för fond-
handel och fondkonto. 

-
konto

-
konto behöver du öppna en depå, som ligger inom investeringssparkontot, i 
banken. För depå gäller bankens avtal och allmänna bestämmelser för depå-

3.3 Pris
Villkor för pris anges i punkt 2.3.

tillgångar som förvaras på investeringssparkontot. Du måste ha, och ansva-

fondkonto respektive depå när du lämnar ett uppdrag till banken. 

3.5 Kontanta medel 
Du kan endast ha kontanta medel i svenska kronor på ditt inlåningskonto 

-
ligt.

3.6 Insättning och uttag av kontanta medel 
Du och andra kan sätta in kontanta medel på ditt inlåningskonto inom in-
vesteringssparkontot. Du kan även ta ut kontanta medel från det inlånings-
kontot. 

3.7 Investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar

På investeringssparkontot kan du bara föra över till och förvara sådana in-
vesteringstillgångar och kontofrämmande tillgångar som banken vid var 
tid tillåter. Banken har alltså rätt att göra ytterligare begränsningar än de 

-
va för din räkning till investeringssparkontot utgör tillgångar som banken 
godkänt. Du är också skyldig att löpande hålla dig informerad om vilka till-
gångar som får förvaras på ditt investeringssparkonto och kontrollera att 
de överensstämmer med de tillgångar som banken tillåter. 

Du kan få information om vilka tillgångar som banken tillåter genom inter-

3.8.1 Överföring från eget konto
Du får bara föra över av banken godkända investeringstillgångar som du 

annat eget konto/depå eller från ett annat eget investeringssparkonto. Du 
får inte föra över kontofrämmande tillgångar till investeringssparkontot. En 
överföring från ett annat eget konto/depå kan utlösa kapitalvinstbeskatt-
ning. 

3.8.2 Överföring från annan person
Investeringstillgångar som banken godkänt får endast föras över till inves-
teringssparkontot av en annan person om tillgångarna förs över till kontot i 
samband med ditt förvärv av tillgångarna och om förvärvet har skett:

a) på en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad utanför EES 
eller på en handelsplattform,

b) på så sätt att nya fondandelar utfärdats i en värdepappersfond eller spe-
cialfond, 

c) från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på till-
gångar som vid förvärvet förvarades på kontot,

d) från banken,

e) från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägar-
na vid fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades 
på grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot, 

f) från köpande bolag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andels-
byte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid för-
värvet förvarades på kontot, 

g) från en annan person om tillgångarna vid förvärvet förvarades på den-
nes investeringssparkonto, eller

h) genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investe-
ringssparkontot. 

direkt från emittenten till ditt investeringssparkonto om banken är emis-
sionsinstitut för den aktuella emissionen. Det nyssnämnda gäller om du och 
banken inte har överenskommit om något annat.

Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av innehav av betydan-

inte föras över till investeringssparkontot.

annan person endast om tillgångarna förs över till kontot i samband med 
ditt förvärv av tillgångarna och om förvärvet har skett: 

i) från emittenten om tillgångarna senast den trettionde kalenderdagen 
efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel på en 
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller på en 
handelsplattform, 

-

om förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på 
kontot, 

k) från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägar-
na vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvär-
vades på grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot, 

l) från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om an-
delsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid 
förvärvet förvarades på kontot, eller 

m) genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investe-
ringssparkontot. 

Vid överföring enligt punkt i) gäller att överföring endast kan ske om banken 
är emissionsinstitut för den aktuella emissionen. Det nyssnämnda gäller om 
du och banken inte har överenskommit om något annat.

-
cerade andelar får inte föras över till investeringssparkontot enligt punkt 
i). Inte heller kontofrämmande tillgångar som har förvärvats på grund av 

som avses i punkt i) får föras över till investeringssparkontot.
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3.9.1 Överföring till eget konto
Du får föra över investeringstillgångar från ditt investeringssparkonto till 
ett annat eget investeringssparkonto. Du får även föra över kontofrämman-
de tillgångar från ett eget investeringssparkonto till ett annat eget konto 
som inte är ett investeringssparkonto eller till en egen depå. Du får inte göra 

-
to till annat eget konto eller till ett annat eget investeringssparkonto. 

3.9.2 Överföring till annan person

eller på annat sätt där ersättningen motsvarar marknadsvärdet och överlå-
telsen har skett: 

a) på en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad utanför EES 
eller en handelsplattform,

b) på så sätt att fondandelar i en värdepappers- eller specialfond löses in,

c) till den som har emitterat tillgångarna,

d) till banken,

-
dande, 

f) till köpande bolag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om andels-
byte,

-
farande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller

h) till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till förvärvarens 
investeringssparkonto.

anges i a)-g).

Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva, bo-
delning eller på liknande sätt där mottagaren övertar den tidigare ägarens 
skattemässiga situation, får föras över till ett annat investeringssparkonto. 

över till ett annat konto/depå som inte är ett investeringssparkonto.

Enligt lagen om investeringssparkonto är banken skyldig att informera dig 
om den fått kännedom om att kontofrämmande tillgångar förvaras på ditt 
investeringssparkonto. Banken ska lämna dig informationen inom fem ka-

-
mande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto, ska banken dessut-

Banken ansvarar inte för att på eget initiativ kontrollera, och därefter med-
dela dig, om du på ditt investeringssparkonto har 

b) betydande ägarandelar, och

c) kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot 
med stöd av 18 § lagen om investeringssparkonto.   

investeringssparkontot 
-

vid tidpunkten då de fördes över till investeringssparkontot eller som har 

investeringssparkontot till och med den trettionde kalenderdagen efter 

-

kontot senast samma dag.

 b) andra kontofrämmande tillgångar än sådana som avses i punkt a) som 
var investeringstillgångar när de fördes över till investeringssparkontot 

-
de kalenderdagen efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev 

 c) andra kontofrämmande tillgångar än sådana som avses i a) som, när 
de fördes över till investeringssparkontot avsågs tas upp till handel på 

sätt som anges i punkt 3.8.2 i) får förvaras på kontot till och med den 

-
nom att du för över tillgångarna till ett annat eget förvar eller genom att du 
överlåter dem till någon annan.

Banken har rätt, men inte skyldighet, att efter de tidpunkter och för de till-
gångar som anges i a)-c), för din räkning föra över tillgångarna till ett annat 

sådan situation öppna ett nytt förvar åt dig i banken alternativt avyttra 
hela eller delar av ditt innehav.

3.12 Dessa villkors förhållande till vissa av bankens övriga villkor med  
mera

till investeringssparkontot är oförenliga med dessa Villkor ska dessa Villkor  
ha företräde. 

3.13 Bankens rätt att vägra vidta åtgärd
-

uppdrag åt dig om banken bedömer att sådan transaktion skulle strida mot 
a) avtalet om investeringssparkonto inklusive dessa Villkor, 

investeringssparkontot eller

c) gällande rätt.

3.14 Uppsägning 
Du som kund respektive banken kan säga upp avtalet om investerings-
sparkonto. När investeringssparkontot sägs upp anses det även innebära 
en uppsägning av inlåningskonto, och i förekommande fall fondkonto och 
depå, som öppnats upp inom investeringssparkontot. 

från det att banken tagit del av ditt meddelande om uppsägningen. För att 

tillgångar från kontot senast den dag då det upphör. 

Banken får säga upp investeringssparkontot med två månaders uppsäg-
ningstid från det att du tagit del av bankens meddelande om uppsägningen. 
Banken meddelar uppsägningen på det sätt som framgår av punkt 3.23 
Meddelanden från banken. Banken ska i detta fall förklara varför uppsäg-
ning sker. 

Banken får säga upp avtalet om investeringssparkonto med omedelbar ver-
kan om:

a) du bryter mot bankens avtal om investeringssparkonto och/eller Villkor  
eller något annat avtal med banken och avtalsbrottet kan anses som vä-
sentligt eller om banken har skälig anledning att anta att så kommer att 
ske,

b) du handlat i strid mot eller inte uppfyller krav som banken har ställt en-
ligt lag eller annan författning, 

c) du använt investeringssparkontot eller något annat av dina konton el-
ler förvar i strid med lag eller annan författning, till exempel i brottslig 

-
siering,

d) banken bedömer att kundkännedom inte kan uppnås i enlighet med lagen 

att agera, så att banken inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt den 
lagen,

f) det sker en förändring av din skatterättsliga hemvist som medför att 

åtgärder för skatt eller om fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt 
försvåras, 

g) du får en förvaltare, enligt föräldrabalken, eller

h) du går i konkurs, ansökan om konkurs görs, eller du av annat skäl kan 
antas vara på obestånd. 

Banken ska omgående meddela dig om banken säger upp ditt investerings-
sparkonto med omedelbar verkan.
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-

banken rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att tömma investeringsspar-
kontot på tillgångar och avsluta detta enligt vad som anges i bankens Villkor 
inlåning privat, ramavtal och allmänna villkor med mera för fondhandel och 
fondkonto respektive avtal och allmänna bestämmelser för depåavtal inklu-

Från och med den dag då uppsägning träder i kraft kommer eventuella till-
gångar som ännu inte förts ut från kontot att beskattas konventionellt.

i villkoren, kommer eventuella tillgångar på investeringssparkontot inte att 
schablonbeskattas utan beskattas på vanligt sätt.

3.15 Investeringssparkontots upphörande enligt lag
Ett konto kan även upphöra som investeringssparkonto utan föregående 

lagen om investeringssparkonto. 

Att investeringssparkontot upphör innebär att samtliga tillgångar inom in-
vesteringssparkontot ska beskattas på vanligt sätt. 

Banken ska inom fem kalenderdagar från det att den fått kännedom om att 
investeringssparkontot upphört informera dig om detta. 

3.16 Årsbesked
-

ringssparkonto. 

3.17 Din skatterättsliga hemvist 
Du som kund ansvarar för att känna till din skatterättsliga hemvist. Du ska 

-

handlingar som du som kund ska skicka in till banken för att bekräfta din 
skatterättsliga hemvist.

3.18 Överföringar mellan investeringssparkonton hos olika institut
Vid överföringar av tillgångar mellan investeringssparkonton hos olika in-
stitut är du som kund ansvarig för att på förhand försäkra dig om att det 
mottagande institutet kan ta emot de aktuella tillgångarna. 

Vid överföringar till ditt investeringssparkonto i banken från ett annat insti-
tut får banken vägra att ta emot tillgångar som banken inte godkänner på 
investeringssparkontot. 

Villkor inlåning privat samt i bankens villkor för fondhandel och fondkonto 
respektive depå. 

villkor för fondhandel och fondkonto respektive depå. 

3.21 Ändring av villkor
Banken får ändra dessa Villkor. 

-

framgår av punkt 3.23.1 Meddelanden från banken. 

Banken får låta en villkorsändring gälla omedelbart om den är nödvändig på 
grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annan liknande orsak. 
Banken informerar om en sådan ändring så snart det kan ske och på det sätt 
som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

-
känt ändringen.

3.22 Ansvarsbegränsning
Banken ansvarar inte för skador som beror på svensk eller utländsk lag eller 

-

En skada som har uppkommit av andra anledningar än i första stycket er-
sätts inte av banken, om den har varit normalt aktsam. Banken ansvarar 
aldrig för indirekta skador, förutom när banken har varit grovt vårdslös.

-
gärd på grund av en sådan omständighet som nämns i första stycket får 

ska då betala eventuell avtalad ränta enligt den räntesats som gällde på 
-

tala ränta efter högre räntesats än vad som motsvarar den av Riksbanken 

tillägg av två procentenheter.

-

emot, rätt till ränta enligt den räntesats som gällde på betalningsdagen. 

Banken ansvarar inte för skada som beror på att banken inte har kunnat ge-
nomföra en betalning, ett uppdrag eller en åtgärd på grund av fel eller brist 
i data-, eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang 
som banken inte förfogar över. Banken ansvarar heller inte för skada som 
beror på förlust eller förvrängning av information som överförs i nät som 
banken inte har kontroll över.

3.23 Meddelanden 
3.23.1 Meddelanden från banken
Banken lämnar personliga meddelanden till dig via internetbanken, brev till 
din folkbokföringsadress eller på annat sätt som du och banken har kommit 

än folkbokföringsadressen eller om du vill ändra din adress måste du med-
dela banken det. 

För att beräkna en tidsfrist får banken förutsätta att du har tagit del av ett 

till din folkbokföringsadress eller till den adress som du har meddelat ban-
ken. Har du kvitterat brevet tidigare gäller den tidpunkten. 

Medelanden till din internetbank får banken förutsätta att du har tagit del 

Banken kommunicerar på svenska om inte något annat har överenskommits.
 
3.23.2 Meddelanden till banken
Du kan lämna meddelanden till banken som gäller dessa villkor via internet-

eller genom att skriva brev. Du kan skicka meddelande via e-post till banken 
bara om du först har kommit överens om det med adressaten. 

sändas till den adress som anges på avtalet som dessa villkor gäller, eller 
den adress som banken har anvisat. Meddelande i brev från dig ska anses 
ha kommit banken tillhanda den bankdag som brevet har kommit fram till 

ha kommit banken tillhanda om du kan visa att det har skickats på ett ända-
målsenligt sätt och vid en sådan tidpunkt att det borde ha kommit fram. 

3.24 Klagomål och tvist

dessa villkor gäller för, ska du framföra ditt klagomål och eventuella krav på 

på goda grunder kan anses borde ha uppmärksammat den händelse som 
klagomålet gäller.  

En tvist mellan dig och banken med anledning av de förhållanden som reg-
leras av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av 
svensk rätt, dock utan tillämpning av svenska lagvalsregler. Banken får även 
väcka talan vid domstol i ett annat land där du har din hemvist eller där du 
har tillgångar. 

www.arn.se eller Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stock-
holm.

     ________________________________________________________

Information vid distansavtal
När du köper bankens produkter på distans, det vill säga via internet, telefon 
eller genom svar på brevutskick eller annons, har du rätt att utan kostnad 

När banken har tagit emot ditt meddelande upphör avtalet att gälla. Banken 

använt under ångerfristen. 
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Undantag från ångerrätten:

-

-
ning till bland annat: 

a) utländsk valuta 

b) penningmarknadsinstrument 

c) noterade värdepapper 

d) andelar i fondföretag 

e) terminskontrakt 

f) framtida räntesäkringsavtal 

g) ränte-, valuta- och aktieswappar 

och ränteoptioner. 

Du uppmärksammas särskilt på att ångerrätten inte gäller för redan ut-

avseende sådana transaktioner som inte avslutas men som redan lämnats 
till handelsplatsen och som inte går att annullera.

Information om behandling av personuppgifter
Banken behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan 
och intresseanmälan, vid användning av bankens kanaler (till exempel in-
ternet- och mobilbanken) och webbplats samt när avtal ingås eller som 
registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration 
av ett uppdrag (till exempel kreditupplysning eller affärsbedömning). När 
bankärenden utförs via telefon eller rörlig bild behandlas personuppgifter 
även genom inspelning. 

I samband med att en kundrelation inleds och vid vissa internationella be-
talningar kontrollerar banken enligt lag personuppgifter mot sanktionslis-
tor för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner ge-
nomföras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och 
kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exem-
pel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, 
SPAR.

Personuppgifterna behandlas för att hantera och fullgöra avtal och för åt-
gärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av 
personuppgifter sker även för att banken ska kunna fullgöra sina förpliktel-
ser enligt lag. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för 

-
veckling samt statistik och riskhantering, till exempel i riskberäkningsmo-

inte direktreklamspärr begärts kan banken också använda uppgifterna 
för marknadsföring, till exempel för att kunna ge kunder personliga och 

produktengagemang, beteende och rörelsemönster i bankens kanaler med 
mera. Vid marknadsföring kan banken även komma att kontakta kunder via 

För de ändamål som nämns kan personuppgifter, med beaktande av bank-
sekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av banker och företag 
som ingår i bankens koncern samt andra företag som banken samarbetar 
med, till exempel kreditupplysningsföretag och företag som hanterar be-

att lämna uppgifter till myndigheter, till exempel till Skatteverket, Finans-
inspektionen och Försäkringskassan. 

skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till banken på 
-

mäla om du inte vill ha direktreklam från banken eller om du vill att banken 
ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.

Banken kan komma att lämna uppgifter om kontot och betalningsförsum-
-

ningslagen. Du kan få ytterligare upplysningar om detta genom att kon-
takta banken. 
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