KUNDUPPGIFTER FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRMEDLING
Tjänsteleverantör

UB Kapitalförvaltning Ab

UB Securities Ab

Kundens namn / firmanamn: _______________________________________________________________
Personbeteckning / FO-nummer: ____________________________________________________________
Portföljnummer hos UB som knutits till värdepappersförmedlingen: _______________________________
Värdepappersförmedlingens förvar: __________________________________________________________
Värdepappersförmedlingens motkonto:
UB Kundmedelkonto

Annan konto, kontonummer:_______________________________________

Namn på den kontaktperson som Kunden befullmäktigat: _______________________________________
Personbeteckning för den kontaktperson som Kunden befullmäktigat: ____________________________
Den kontaktperson eller de ombud som Kunden befullmäktigat kan på Kundens vägar ge uppdrag och anvisningar
till UB gällande ovan nämnda portfölj som knutits till värdepappersförmedlingen. Kunden är skyldig att omedelbart
underrätta UB skriftligen om fullmakten upphör att gälla. Kunden svarar för de rättshandlingar som den
befullmäktigade kontaktpersonen gjort tills UB har mottagit anmälan om att fullmakten upphört att gälla och UB
har haft en skälig tid att uppdatera uppgiften om fullmaktens upphörande i sitt datasystem.
Se också punkt 4 i Allmänna villkor för kundförhållanden
Rapporteringsintervall

1 månad

3 månader

12 månader

Anvisningar för utförande av uppdrag och samtycke

Kunden ger sitt samtycke till att UB efter eget gottfinnande kan utföra Kundens uppdrag utanför en i lagen om
handel med finansiella instrument avsedd reglerad marknad eller multilateral handelsplattform eller organiserad
handelsplattform.
Kunden ger sitt samtycke till att UB kan underlåta att offentliggöra ett limiterat uppdrag som gäller aktier som är
föremål för handel på en reglerad marknad, då uppdraget inte genast kan utföras till ett av kunden angivet högsta
eller lägsta pris eller till ett bättre pris.
Kunden godkänner att UB, eller ett företag som hör till samma koncern som UB, så som också ett företag som
UB utövar bestämmande inflytande över kan vara motpart till uppdraget.
Om Kunden inte godkänner ovan
värdepappersförmedling till Kunden.

nämnda

villkor,

kan

UB

inte

tillhandahålla

tjänster

gällande

Ort och datum: ____ / ____ / __________ _________________________________
Kundens underskrift: _____________________________________________________________________
Namnförtydligande: _______________________________________________________________________
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Erhållna handlingar

Kopia av legitimation för den tjänstespecifika kontaktperson som Kunden befullmäktigat

3 VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRMEDLING
1.

Avtalsvillkorens tillämpningsområde

Dessa Villkor för värdepappersförmedling tillämpas på investeringstjänsten mellan Kunden och UB
Kapitalförvaltning Ab (UBK) eller UB Securities Ab (UBS) avseende tillhandahållandet av
värdepappersförmedling. Kundens avtalsförhållande kan ingås antingen med UBK eller UBS. Vilkendera
Kunden har ingått avtalet om värdepappersförmedling med framgår av det UB:s Avtal om
kundförhållande som Kunden undertecknat och vars bilaga dessa villkor är. Med UB avses nedan
antingen UBK eller UBS, beroende på med vilkendera parten Kunden har ingått avtalet.
Utöver dessa Villkor för värdepappersförmedling tillämpas på avtalsförhållandet mellan Kunden och UB
vid var tid gällande UB:s Allmänna villkor för kundförhållanden. Om det förekommer motstridigheter
mellan Villkoren för värdepappersförmedling och UB:s Allmänna villkor för kundförhållanden tillämpas i
fråga om värdepappersförmedlingen Villkoren för värdepappersförmedling. Om UB erbjuder Kunden
tjänster för förvaring av Finansiella instrument, kapitalförvaltning eller andra separata tjänster, tillämpas
de tjänstespecifika villkoren för ifrågavarande tjänster. Om det förekommer motstridigheter mellan de
finskspråkiga och svenskspråkiga avtalsvillkoren, tillämpas lydelsen i de finskspråkiga avtalsvillkoren.
Utöver avtalsvillkoren tillämpas på Uppdrag vid var tid gällande lagstiftning samt som Marknadsregler
Handelsplatsernas och Clearingorganisationernas reglementen, bestämmelser och anvisningar samt på
respektive Handelsplats rådande handelssed. Om verksamheten i enlighet med dessa Villkor för
värdepappersförmedling sker utomlands, tillämpas på motsvarande sätt det aktuella landets lagstiftning
och övriga Marknadsregler. Om dessa Villkor för värdepappersförmedling avviker från inhemsk eller
utländsk lagstiftning, från myndighetsbeslut, bestämmelser eller anvisningar som utfärdats med stöd av
lagstiftning eller från andra Marknadsregler, tillämpas i första hand ifrågavarande regelverk.
UB och Kunden förbinder sig att vid behov underteckna de avtal och övriga handlingar som
Handelsplatsen i varje enskilt fall förutsätter.

2.

Definitioner

Clearingdag. Tidpunkt för transaktionsavslut vid handel med Finansiella instrument.
Högsta eller lägsta pris. Det av Kunden för en säljorder angivna lägsta priset och för en köporder angivna
högsta priset.
Värdepappersföretag. Med värdepappersföretag avses ett samfund som beviljats myndighetstillstånd
och som står under myndighetstillsyn. UB anlitar andra värdepappers- företag som är verksamma inom
branschen vid verkställandet av köp- och säljorder för Kundens räkning.
Lagstiftningsramar.
Värdepappersmarknadslagstiftningen och annan för ärendet relevant inhemsk eller utländsk lagstiftning.
UBK. UB Kapitalförvaltning Ab.
UBS. UB Securities Ab.
Andra definitioner i dessa Villkor för värdepappersförmedling som skrivits med stor begynnelsebokstav
har samma betydelse som i UB:s Allmänna villkor för kundförhållanden, såvida inte något annat anges i
dessa Villkor för värdepappersförmedling. Relationship, unless otherwise stated in these Terms and
Conditions Concerning Securities Brokerage.
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3.

Befullmäktigande

Kunden befullmäktigar UB att vidta alla de åtgärder som behövs för att bevara Kundens rättigheter och
för skötseln av de Uppdrag som vid var tid omfattas av Villkoren för värdepappersförmedling. Kunden
befullmäktigar UB att vid behov i Kundens namn öppna bank-, värdeandels-, värdepappers- och
derivatkonton samt andra konton och förvar i anslutning till tjänsterna och att på Kundens vägnar ingå
avtal som hänför sig till dem. UB har också rätt att ändra uppgifter eller tjänster som hänför sig till dessa
konton samt att avsluta konton eller förvar.
Kunden befullmäktigar UB att förmedla köp-, försäljnings- och teckningsorder gällande Finansiella
instrument på basis av de Uppdrag som Kunden gett.
De viljeförklaringar som UB gör eller tar emot förpliktar Kunden samt skapar rättigheter och skyldigheter
för Kunden som om Kunden själv hade gjort eller mottagit dem.
Kunden ger UB dispositionsrätt till de av Kundens konton och förvar som är föremål för Avtalet om
investeringstjänster. UB:s dispositionsrätt och befullmäktigande gäller alla de åtgärder som är
nödvändiga för att uppfylla förpliktelserna i enlighet med Avtalet om investeringstjänster.
Befullmäktigandet gäller inte Kundens motkonto som eventuellt nämns i Avtalet om investeringstjänster.

4.

Villkor för handel

4.1 Orderläggning och godkännande

Kunden kan ge Uppdrag antingen skriftligen (per brev, telefax eller e-post), muntligen, via UB:s nättjänst
eller på något annat sätt som separat avtalats med Kunden.
UB kan inte motta Kundens Uppdrag innan Kundens identifieringsnummer, som är en nödvändighet,
sparats i UB:s datasystem. En Kund som är en juridisk person bör anmäla ett giltigt LEI-nummer till UB.
Av privatpersoner förutsätter UB att Kunden har givit UB nödvändiga uppgifter om medborgarskap och
annan nödvändig tilläggsinformation. Ifall Kunden representeras av en befullmäktigad måste
motsvarande uppgifter erhållas av den befullmäktigade. UB kan motta Uppdraget då UB har mottagit alla
nödvändiga uppgifter och och haft skälig tid på sig att uppdatera uppgifterna i sina datasystem samt
genomföra andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifternas innehåll är korrekt.
UB har rätt att ge Kunden skriftlig information som gäller Uppdrag per brev, telefax, e-post, via
nättjänsten (om Kunden tagit i bruk denna tjänst) eller på något annat sätt som separat avtalats med
Kunden. Kunden godkänner att användning av telefax, e-post och nättjänsten är förknippad med
särskilda risker, bland annat på grund av att meddelandet eventuellt inte kommer fram, meddelandet
kan komma till en utomståendes kännedom eller en utomstående kan komma åt att ändra
meddelandets innehåll. UB har rätt att lita på att ett Uppdrag som den mottar per telefax, e-post eller via
nättjänsten är äkta och att dess innehåll är korrekt.
Ett Uppdrag träder i kraft när UB har erhållit tillräckliga, nedan specificerade uppgifter om det och tagit
emot Uppdraget. Innehållet i och tidpunkten för mottagandet av ett Uppdrag som sänts per telefax, epost eller via nättjänsten verifieras i UB:s datasystem eller telefaxapparat. UB har en skyldighet att alltid
dokumentera innehållet i ett muntligen givet Uppdrag samt att spela in alla telefonsamtal med Kunden
relaterade till Uppdraget. Om Kunden ger ett muntligt Uppdrag, är Kunden medveten om den risk för
missförstånd som är förenad med muntligt givna Uppdrag. Kunden ansvarar för att Uppdraget når UB.
Kundens orderläggning ska omfatta:
•
Kundens namn och namnet på den kontaktperson som gett Uppdraget
•
uppgift om det är fråga om en köp- eller säljorder
•
Finansiellt instrument och antal/belopp
•
prisvillkor
•
Uppdragets giltighetstid
•
Kundens eventuella fullmakt till UB att verkställa Uppdraget under dess giltighetstid och vid en
UB • 3.1.2018

3(8)

tidpunkt enligt UB:s gottfinnande
•
övrig information som behövs för att verkställa Uppdraget och cleara avslut.
UB har rätt att låta bli att verkställa ett bristfälligt specificerat Uppdrag.
UB är inte skyldig att förmedla eller verkställa Uppdrag, om UB har skäl att anta att de kan bryta mot
Lagstiftningsramar eller godkända regler för ifrågavarande reglerade marknad eller marknader.
4.2 Uppdragets giltighet

Det Uppdrag som kunden ger är i kraft en utsatt tid. Om ingen giltighetstid har specificerats i Uppdraget,
är det i kraft under orderläggningsdagen. Om handeln är avslutad för dagen när Uppdraget tas emot, är
Uppdraget i kraft under följande börsdag.
Uppdraget förfaller automatiskt, om Handelsplatsens handelssystem stryker ett Uppdrag som har
registrerats i handelssystemet till exempel för att utdelning eller teckningsrätt lösgörs, aktien splittas, en
aktieemission genomförs, aktieslag eller aktier sammanslås eller en fusion eller fission genomförs.
Uppdrag som gäller ett obligationslån förfaller inte då räntan på ett Finansiellt instrument i form av
främmande kapital har lösgjorts.
Uppdrag som gäller något annat än ett Finansiellt instrument ska avtalas om separat. Kunden har rätt
att ändra eller annullera sitt Uppdrag, om uppgiften om annulleringen har inkommit till UB innan en
bindande offert som leder till avslut eller ett avslut har gjorts. Ändringen eller annulleringen träder i kraft
när UB har mottagit den och ändringen eller annulleringen har registrerats i Handelsplatsens
handelssystem. Ökning av antalet objekt och ändring av prisvillkor för ett Uppdrag betraktas som
annullering av Uppdraget och samtidigt som en ny orderläggning. En ändring av Uppdraget kan påverka
dess företrädesrätt. Om UB redan har vidtagit åtgärder för att uppfylla Uppdraget, kan Uppdraget
annulleras endast om Kunden ersätter de kostnader och den skada som annulleringen eventuellt
föranleder UB. Ett Uppdrag kan inte ändras eller annulleras till den del som det redan har utförts.
4.3 Utförande av Uppdrag

Efter att ha mottagit ett Uppdrag utför UB det omsorgsfullt i Kundens intresse. UB vidarebefordrar
Uppdraget till en annan värdepappersförmedlare för utförande eller utför Uppdraget själv i enlighet med
UB:s vid var tid rådande principer för utförande och vidarebefordran av Uppdrag, om inte Kunden ger
uttryckliga anvisningar som avviker från verksamhetsprinciperna. Då Kunden ger ett Uppdrag, anses
Kunden ha godkänt UB:s vid var tid rådande principer för utförande och vidarebefordran av Uppdrag.
UB har verksamhetsprinciper och processer för utförande och vidarebefordran av Uppdrag för att
säkerställa att bästa möjliga resultat uppnås för Kunden, med beaktande av väsentliga omständigheter
för utförande av Uppdraget, såsom pris, kostnad, skyndsam- het, sannolikhet för utförande och
avveckling, storlek och art.
Uppdraget utförs utan obefogat dröjsmål, om UB och Kunden inte uttryckligen avtalat att Uppdraget ska
skötas vid en tidpunkt som UB finner lämpligast eller vid någon annan tidpunkt. Kunden är skyldig att
medverka till skötseln av Uppdraget. Om inget högsta eller lägsta pris har fastställts i Uppdraget, har UB
rätt att utföra Upp- draget till rådande marknadspris.
Kunden är medveten om att, såvida Kunden inte ger avvikande anvisningar, UB enligt lagen om handel
med finansiella instrument är skyldig att offentliggöra Kundens Uppdrag som gäller aktier som är
föremål för handel på en reglerad marknad, om Uppdraget inte omedelbart kan utföras till ett av Kunden
angivet högsta eller lägsta pris eller till ett bättre pris.
Kunden kan i Avtalet om kundförhållande ge sitt uttryckliga samtycke till att UB kan underlåta att
offentliggöra ett limiterat Uppdrag. Om Kunden inte har gett sitt samtycke och det prisvillkor som ingår i
Kundens Uppdrag avviker väsentligt från den rådande marknadsprisnivån för den aktie som är föremål
för Uppdraget, förstår och god- känner Kunden att UB kan underlåta att offentliggöra ett sådant Uppdrag
och förbinder sig att ge UB anvisningar som uttryckligen gäller detta.
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Kunder godkänner att UB kan genomföra ett Uppdrag utanför Handelsplatsen.
UB har rätt att kombinera Kundens Uppdrag med en annan kunds uppdrag eller med UB:s eget uppdrag i
enlighet med Lagstiftningsramarna och Marknadsreglerna, om inget annat avtalats med Kunden.
Kunden är medveten om och godkänner att UB, ett bolag som hör till samma koncern eller den som de
facto genomför affären kan vara Kundens motpart i avslutet.
Eventuella särskilda anvisningar som Kunden ger till UB kan, till den del anvisningarna innehåller
faktorer som avviker från UB:s rådande verksamhetsprinciper för utförande och vidarebefordran av
uppdrag, innebära att UB i ett enskilt uppdrag förhindras att vidta sådana åtgärder som
verksamhetsprinciperna förutsätter och som har som målsättning att uppnå det bästa möjliga reslutat
för Kunden.
Finansiella instrument som är föremål för en säljorder ska levereras till UB eller överlåtas till UB:s
förfogande i enlighet med Marknadsreglerna då Uppdraget lämnas eller vid någon annan tidpunkt som
UB förutsätter. Vid behov ska Kunden tillställa UB de dokument som behövs för utredning av Kundens
fång. Kunden ska ersätta skada som orsakas UB av att tillställandet av Finansiella instrument fördröjs.
UB har rätt att kontrollera att Kunden innehar de Finansiella instrument beträffande vilka han eller hon
har lämnat en säljorder eller att Kunden kan leverera dem inom den utsatta tiden. UB har även rätt att
kontrollera att täckningen på Kundens värdeandelskonto och förvar är tillräcklig och i övrigt säkerställa
de Finansiella instrumentens tillgänglighet samt reservera de Finansiella instrumenten för verkställandet
och clearingen av avslutet.
UB har likaså rätt att kontrollera att Kunden kan betala köpesumman för de Finansiella instrumenten.
UB har vid behov rätt att kräva Kundens kontoförande bank att göra en täckningsreservering på
Kundens konto, innehålla eller förhindra överföring av Kundens penningmedel från Kundens konto i
annat syfte än för betalning av köpesumman och övriga betalningar som hänför sig till affären eller kräva
betalning helt eller delvis i förskott.
UB har rätt att på basis av ett Uppdrag och avslut vidta åtgärder för att cleara avslutet samt för att säkra
UB:s retentionsrätt enligt dessa villkor och Handelsplatsens eventuella panträtt samt motsvarande
åtgärder.
UB har inte rätt att för Kunden uppge namnet på den kund som är motpart i ett avslut.
UB sköter Uppdrag gällande Finansiella instrument i enlighet med sina vid var tid gällande
verksamhetsprinciper för utförande och vidraebefordran av uppdrag på den Handelsplats där
ifrågavarande Finansiella instrument är föremål för handel, såvida inte något annat avtalats med
Kunden eller Kundens intresse av särskild orsak förutsätter något annat.
Till den del UB utför Uppdrag, offentliggör UB på sin webbplats årligen för varje klass av finansiella
instrument de fem främsta handelsplatserna i fråga om handelsvolym där de utförde kundorder under
föregående år och information om den uppnådda kvaliteten på utförandet.
4.4 Blankning

Kunden ska när Uppdraget ges meddela ifall Kunden ger säljorder på så sätt att Kunden inte äger de
aktuella Finansiella instrumenten eller de inte i övrigt med säkerhet står till Kundens förfogande
("blankning").
Kunden kan sälja sådana Finansiella instrument och UB kan förmedla eller utföra ett Uppdrag endast,
om Kunden har tillgång till de Finansiella instrumenten på så sätt att han eller hon kan garantera en
rättidig leverans när avtalet ingås och lånet av de Finansiella instrumenten kan avtalas i varje enskilt fall.
Kunden ansvarar för att anmälningar enligt EU:s förordning om blankning och vissa aspekter av
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kreditswappar görs i enlighet med Lagstiftningsramarna.
4.5 Meddelande om utfört Uppdrag

UB ska meddela Kunden då Uppdraget har utförts. Meddelandet ska både vid inhemska och utländska
transaktioner skickas till Kunden senast under följande handelsdag efter den dag då Uppdraget har
utförts, om inget annat har avtalats med Kunden.
4.6 Erläggande av köpesumma

Kunden erlägger köpesumman för de Finansiella instrumenten med tillägg för UB:s fordringar och
eventuell överlåtelseskatt på Clearingdagen för ett Uppdrag gällande köp av Finansiella instrument.
Betalningen ska vara UB tillhanda inom utsatt tid enligt Marknadsreglerna, om inget annat avtalats
mellan parterna och UB inte utnyttjar sin rätt att säkerställa betalningen tidigare i enlighet med dessa
villkor. Kunden är skyldig att betala dröjsmålsränta på försenat belopp i enlighet med bestämmelserna i
räntelagen.
UB ansvarar för att den köpesumma som har erhållits för Finansiella instrument som varit föremål för en
säljorder, efter avdrag av UB:s fordringar i anknytning till Uppdraget och eventuell överlåtelseskatt,
betalas till Kunden på Clearingdagen för det Uppdrag som gäller försäljningen av de Finansiella
instrumenten. Om köpesumman inte kan betalas i sin helhet, måste Kunden ta emot en delbetalning.
Förutsättningen för att köpesumman betalas är att Kunden har fullgjort sina förpliktelser i enlighet med
Uppdraget. Om betalningen fördröjs på grund av en orsak som beror på UB, är UB skyldig att betala
dröjsmålsränta på det försenade beloppet i enlighet med bestämmelserna i räntelagen.
4.7 Leverans av Finansiella instrument och säkerheter

UB ser till och ansvarar för att Finansiella instrument som har anskaffats för Kundens räkning kan
överlåtas till Kunden på Clearingdagen för köpordern i enlighet med Marknadsreglerna, om inget annat
avtalas. Om alla värdepapper inte kan överlåtas på utsatt tid, måste Kunden ta emot en delleverans.
Kunden ska senast på Clearingdagen leverera de sålda Finansiella instrumenten till UB eller friställa
sådana Finansiella instrument som sålts från Kundens värdeandelskonto hos Euroclear Finland Ab eller
hos någon annan motsvarande Clearingorganisation. Såvida inget annat skriftligen avtalas, innebär
lämnande av ett Uppdrag gällande försäljning av Finansiella instrument eller godkännande av en
försäljningsbegränsning att UB har fullmakt att be Kundens kontoförvaltare friställa ifrågavarande
Finansiella instrument och begära att en sådan friställning omedelbart registreras i
värdeandelssystemet.
Om UB inte har de Finansiella instrument som är föremål för säljordern till sitt förfogande i enlighet med
Marknadsreglerna, är Kunden skyldig att ersätta eventuell skada som orsakas UB.
Användande av Finansiella instrument som säkerhet och andra åtgärder som vidtas för att trygga
clearingen regleras i Clearingorganisationens regler.
4.8 UB:s rätt att anskaffa Finansiella instrument på säljarens vägnar

Om det är uppenbart att den Kund som sålt ett Finansiellt instrument inte kan uppfylla sin skyldighet att
leverera det inom utsatt tid i enlighet med Clearingorganisationens regler eller annan förpliktande
reglering, kan UB för att uppfylla leveransplikten låna de Finansiella instrumenten för Kundens räkning
eller för egen räkning genom att på eget initiativ ingå ett låneavtal om de Finansiella instrumenten utan
att meddela Kunden om detta i förväg. UB har rätt att vidta alla åtgärder som genomförandet av
låneavtalet förutsätter.
I den ovan beskrivna situationen kan UB även skaffa de Finansiella instrumenten på något annat sätt för
Kundens räkning eller för egen räkning utan att meddela Kunden om detta i förväg.
Kunden svarar för alla de kostnader som orsakas av åtgärder som avses i denna punkt, inklusive
arvoden, skatter eller andra kostnader samt eventuell skada.
4.9 UB:s och Handelsplatsens rätt att annullera ett Uppdrag eller ett avslut
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På avslut som utförts på Handelsplatsen tillämpas utöver dessa avtalsvillkor Lagstiftningsramarna och
Marknadsreglerna för ifrågavarande Handelsplats.
Kunden får inte lämna sådana Uppdrag vars prissättning inte är ändamålsenlig på det sätt som beskrivs
i Handelsplatsens Marknadsregler eller vars syfte är att tillsammans eller separat på ett olämpligt sätt
inverka på prisbildningen, vilka inte har ett ekonomiskt syfte eller med vilka man strävar efter att fördröja
eller förhindra andra värdepappers- förmedlare tillträde till handelssystemet. UB har rätt att avstå från
att utföra ett Uppdrag, om Kundens Uppdrag är bristfälligt eller Kunden på ett väsentligt sätt försummat
sina skyldigheter enligt dessa Villkor för värdepappersförmedling, något annat avtal mellan Kunden och
UB eller Marknadsreglerna eller om UB har anledning att misstänka missbruk av insiderinformation,
förvrängning av Värdepapperets kurs eller annat förfarande i strid med lagar eller bestämmelser.
Kunden ska ersätta den skada som orsakats UB.
UB har rätt att avstå från de åtgärder som ett Uppdrag förutsätter eller annullera ett Uppdrag gällande
Finansiella instrument, om en försäljningsreservering som har gjorts för UB slopas eller om den annars
förlorar sin effekt eller om UB eller Kunden inte längre har de Finansiella instrumenten i sin besittning.
Ett avslut kan endast annulleras i enlighet med Marknadsreglerna. UB har rätt att utan att höra Kunden
annullera Kundens Uppdrag eller ett avslut som gjorts på basis av Uppdraget, om Uppdraget eller
avslutet enligt UB:s eller Handelsplatsens uppfattning strider mot Marknadsreglerna. Även
Handelsplatsen har med stöd av Marknadsreglerna rätt att annullera ett avslut som gjorts på basis
Kundens Uppdrag. Kunden är skyldig att ersätta de kostnader och den skada som annulleringen av ett
Uppdrag eller avslut som strider mot Marknadsreglerna eventuellt orsakat UB.

5.

Övriga villkor för värdepappersförmedling

5.1 Rätt att använda annan värdepappersförmedlares tjänster

UB har rätt att vid skötseln av uppgifter avseende Finansiella instrument anlita andra finländska eller
utländska Värdepappersföretag eller kreditinstitut eller deras filialer utan att meddela Kunden om detta
på förhand. Om UB använder en annan värdepappersförmedlares tjänster och om inget annat avtalats
med denna andra värdepappersförmedlare, tillämpas vid utförandet av Uppdraget den andra
värdepappersförmedlarens verksamhetsprinciper för utförande av uppdrag.
Ifall Kunden vill lämna ett Uppdrag på en Handelsplats där UB inte är medlem, väljer UB det utländska
Värdepappersföretag eller kreditinstitut som ska anlitas omsorgsfullt, men ansvarar inte för
ifrågavarande Värdepappersföretags eller kreditinstituts verksamhet. Om det utländska
Värdepappersföretagets eller kreditinstitutets verksamhet förorsakar skada för Kunden, vidtar UB
åtgärder som ska anses vara rimliga för att uppbära en ersättning av den som orsakat skadan. UB
betalar utan dröjsmål till Kundens hans eller hennes andel av den erhållna ersättningen.
5.2 Nettning

Om UB och Kunden har fordringar på varandra med anledning av förvärv och avyttringar under en dag,
har UB rätt att netta (eller kvitta) betalningar mellan UB och Kunden på så sätt att motsatta
betalningsförpliktelser vid nettningen bindande sammanförs till en nettobetalningsförpliktelse. UB har
rätt att omräkna fordringarna till samma valuta för att utföra nettningen.
I enlighet med lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem har UB
rätt att få Kundens betalnings- och leveransförpliktelser att förfalla till betalning omedelbart och netta
dem, om Kunden blir insolvent. Om Kunden är en juridisk person har UB dessutom i enlighet med lagen
om finansiella säkerheter rätt att netta en sådan fordran på Kunden som Kundens säkerhet gäller.
5.3 Utländska uppdrag

Om Kunden lämnar ett Uppdrag gällande ett Finansiellt instrument som är föremål för handel utanför
Finland, förstår och godkänner Kunden att andra än finska Marknadsregler i tillämpliga delar tillämpas
på utförandet av Uppdraget och att dessa utländska Marknadsregler även binder Kunden.
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