
Aktias Premium Banking konceptets 
allmänna villkor

1. Allmänt om Aktias Premium Banking koncept
Aktias Premium Banking koncept är en servicemodell som erbjuds i första 
hand kunder i Premium-segmentet och kunder som uppskattar aktivt sam-
arbete med banken för att öka förmögenhet på lång sikt. Aktia Premium 
Banking är ett sätt för Aktia att betjäna sina kunder. Det innebär att banken 
hittar lösningar för sina kunder. Det är ekonomisk rådgivning där banken 
beaktar kundens helhetssituation och inte bara placeringar. 

Konceptet erbjuds myndiga privatpersoner. För att definieras som privat-
person krävs en personbeteckning. Information om vid var tid gällande 
kundförmåner finns tillgängligt på www.aktia.fi. Kunden gör ett separat 
avtal med banken då hen ansluter sig till Premium Banking konceptet. På 
de separata avtal som kunden ingår eller har ingått för olika produkter och 
tjänster tillämpas de produkt- och tjänstespecifika villkoren. Dessa villkor 
gäller endast Premium Banking konceptet. Dessa villkor gäller även för Pre-
mium Banking kundens familjemedlemmar som köper Premium Banking 
konceptet.

2. Kunder som erbjuds Premium Banking konceptet

2.1 Den primära målgruppen för Premium Banking konceptet utgörs av 
kunder i banken som:

• har kontomedel, sparprodukter och -tjänster hos Aktia Bank eller dess
koncernbolag till ett värde av sammanlagt minst 50 000 euro eller

• har ett målsparande på lång sikt på minst 200 euro per månad samt
kontomedel, sparprodukter och -tjänster till ett värde av sammanlagt 
30 000 euro.

Vid fastställandet av värdet beaktas följande produkter:

• Insättningar i Aktia Bank i konton och depositioner

• Marknadsvärdet på fondandelar som förvaltas av Aktia Fondbolag Ab

• Marknadsvärdet på placerings- och pensionsförsäkringar som erbjuds
av Aktia Livförsäkring Ab

• Det återstående kapitalet i debenturlån som är i Aktia Banks värde-
pappersförvar

• Marknadsvärdet på börsaktier i Aktia Banks värdepappersförvar

Premium Banking -konceptet går inte att köpa om den förmögenhet som 
förvaras i Aktia förvaltas av tredje part.

2.2 Rätten till Premium Banking förmånerna är personlig och kan inte över-
föras på någon annan.

2.3 Kunden som köpt Aktia Premium Banking-konceptet kan erbjuda sina 
familjemedlemmar möjligheten att bli Aktia Premium Banking kund. Till 
familjemedlemmar räknas make/maka, en registrerad partner eller sambo, 
samt barn och föräldrar. Priset för Premium Banking-konceptet för familje-
medlemmen är detsamma som för Premium Banking kunden. Banken har 
rätt att definiera vem som kan bilda en kundhelhet och Premium Banking 
kundens samtycke krävs för att familjemedlemmen kan anslutas till för-
månsprogrammet. Premium Banking kunden och dess familjemedlemmar 
som köpt konceptet ger med stöd av dessa regler sitt samtycke till att Aktia 
Bank till envar av dessa personer kan överlåta nödvändiga uppgifter om 
omfattningen av kundens kundrelation i Aktia-koncernen och i övriga sam-
arbetspartners som är delaktiga i beviljandet av förmånerna.

2.4 En kund som har oreglerade eller under indrivning varande krediter el-
ler som på något annat sätt missbrukat sin kundställning är inte berättigad 
till Premium Banking konceptet.

3. Tidpunkt då Premium Banking förmåner beviljas
När en kund blir Premium Banking kund betalas priset för Premium  
Banking-konceptet som gäller banktjänster fr.o.m. följande kalendermånad. 
Tidigare debiterade avgifter för banktjänster återbetalas inte till kunden. 
Kunden eller kundens familjemedlem faller bort från Aktia Premium Ban-
king-konceptet i fall hen slutar betala för servicen eller ifall kunden eller 
banken säger upp den enligt punkt 5 nedan. Om kunden använder en del 
av sina tillgångar och hens tillgångar i Aktia Bank eller dess koncernbolag 
faller under 50 000 euro, inverkar det inte på konceptet.

3.1 Med banktjänst avses vilken som helst bankprodukt som producerats 
av Aktia Bank Abp eller dess koncernbolag.

3.2 Med försäkringstjänst avses vilken som helst försäkringsprodukt som 
producerats av Aktia Livbolag Ab.

3.3 Om en viss bank-, försäkrings- eller fastighetsförmedlingstjänst inte 
längre tillhandahålls av Aktiakoncernen eller någon av dess samarbets-
partners, upphör förmånen att gälla omedelbart, om inte annat meddelas. 
Ikraftvarande kundförmåner hittas på www.aktia.fi.

4. Övriga villkor
4.1 Aktia beslutar vilka de kundförmånerna är som beviljas och de är i kraft 
tillsvidare, om inte annat meddelas. Aktia kan även besluta att inte fortsätta 
bevilja dessa kundförmåner helt eller delvis, varvid dessa regler till den del 
det gäller avslutade förmånsnivåer inte längre anses vara i kraft. Aktia kan 
ensidigt ändra dessa regler och kundförmåner. Information om ändringar 
finns på Aktias webbplats. Aktia kan därutöver skicka meddelande om änd-
ringar antingen per sms eller e-post till kundens mobiltelefonnummer eller 
e-postadress som kunden meddelat Aktia eller via nätbanken eller annan 
elektronisk kanal samt per post. Aktia svarar inte för att sms- eller e- post-
meddelandena når kunden och inte heller för deras dataskydd. Förändrade 
regler och kundförmåner träder i kraft tidigast en månad efter det informa-
tionen gjorts tillgänglig för eller skickats till kunderna.

4.2 Förmånerna gäller normalt prissatta tjänster och kan inte kombineras 
med andra förmåner eller rabatter. Man kan omfattas av enbart en förmåns-
nivå i gången.

4.3 Information om förmåner som beviljats på en försäkring framgår av för-
säkringsräkningen. Information om andra beviljade förmåner fås vid behov 
av Aktia.

4.4 Aktia kan överlåta uppgifter om kundens förmånsnivå till sina sam-
arbetspartners inom förmånsprogrammet för att dessa ska kunna bevilja 
förmåner på sina tjänster och produkter som en del av Aktias kundförmå-
ner. I Aktias dataskyddsbeskrivning beskrivs närmare hur personuppgifter 
behandlas, samt hur banken förbundit sig att trygga sina kunders integritet 
vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen återfinns på 
adressen www.aktia.fi/sv/yksityisyyden-suoja.

4.5 Då kunden köper Premium Banking -konceptet godkänner hen att  
Aktia kan skicka kunden nyhetsbrev, marknadsöversikter mm via e-post.

5. Avtalets giltighet samt uppsägning och hävning av  
avtalet
Aktia Premium Banking avtalet gäller tills vidare.
Kunden kan skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan utan upp-
sägningstid. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra inom en (1) 
månad efter uppsägningen. Uppsägningen görs med ett kundmeddelande 
i nätbanken eller på annat sätt skriftligen. Ifall avtalet om förmånsprogram-
met har upphört till följd av att avtalet sagts upp, upphör Premium Banking 
kundförmånerna för kundens samt för kundens familjemedlemmars del och 
på kundens produkter och tjänster tillämpas de produkt- och tjänstespeci-
fika prislistorna.
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