Webbplatsens användarvillkor
Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor gäller för United Bankers Abp:s och dess dotterbolags (härefter alla tillsammans
”UB”) webbplats och -tjänster. Utöver dessa allmänna villkor kan för enskilda delar av denna webbplats
gälla särskilda anvisningar eller villkor.

Godkännande av villkoren
Genom att använda UB:s webbplats samtycker användaren av UB:s webbplats och/eller -tjänster
(”Användaren”) till dessa villkor. Användaren bör läsa villkoren noggrant innan användning av UB:s
webbtjänster.

Tillämplig lag
På UB:s webbplats och -tjänster tillämpas finsk lagstiftning, oberoende av i vilket land tjänsterna används.

Tjänsteleverantörer
Koncernen som tillhandahåller tjänsterna omfattar United Bankers Abp och dess nedan listade
dotterbolag.
Namn: United Bankers Abp, FO-nummer: 2355443-6, Adress: Alexandersgatan 21 A 00100 Helsingfors
telefon. 09 2538 0300, www.unitedbankers.fi, placera@unitedbankers.fi
Namn: UB Securities Ab, FO-nummer: 0772898-5
Namn: UB Kapitalförvaltning Ab, FO-nummer: 1071069-8
Namn: UB Fondbolag Ab, FO-nummer: 2118101-5
Namn: UB Real Asset Management Ab, FO-nummer: 2544123-2
Namn: UB Nordic Forest Management Ab, FO-nummer: 2552996-3
Namn: UB Capital Ab, FO-nummer: 2447976-5

UB Kapitalförvaltning Ab, UB Securities Ab och UB Real Asset Management Ab är företag som erbjuder
placeringstjänster och har beviljats verksamhetstillstånd av Finansinspektionen. UB Fondbolag Ab har
beviljats verksamhetstillstånd samt auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFförvaltare) av Finansinspektionen. UB Nordic Forest Management Ab är registrerad i Finansinspektionens
publika register på förvaltare av alternativa fonder. UB Capital Ab är ett majoritetsägt dotterbolag vars
verksamhet inte står under Finansinspektionens tillsyn.

Övriga tjänsteleverantörer
Även externa tjänsteleverantörer kan presenteras på webbplatsen. Kontaktuppgifter till dessa
tjänsteleverantörer finner man i samband med deras tjänster.
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Tjänsteleverantörens ansvar
Webbtjänstens innehåll levereras utan förpliktelser eller garantier. Den information som tillhandahålls på
webbplatsen eller -tjänsten skall under inga omständigheter tolkas som en bindande offert, uppmaning till
att köpa eller sälja värdepapper, eller som placeringsrådgivning, om inte UB uttryckligen meddelar att så
är fallet. UB garanterar som utgångspunkt inte att den information som finns på webbplatsen är korrekt
och är inte ansvarig för felaktigheter, bristfälligheter eller olämplighet av det material som presenteras.
Användaren svarar alltid själv finansiellt för sina investeringsbeslut. UB svarar inte för eventuella
kostnader, förluster eller annan skada som kunden kan drabbas av på grund av användning av
webbplatsen eller -tjänsten eller användning av informationen i dem. Framtidsprognoser som presenteras
på webbplatsen är UB:s egna uppfattningar och skall inte uppfattas som placeringsrådgivning eller
rekommendationer i något avseende.
UB har rätt att utan förvarning, när som helst, uppdatera eller stänga webbplatsen och webbtjänsten. UB
svarar inte för webbplatsens eller webbtjänstens funktionalitet eller för externa tjänsteleverantörers
tjänster eller tjänsternas innehåll.

Produkternas och tjänsternas centrala egenskaper
De centrala egenskaperna hos UB:s produkter och tjänster beskrivs i den ifrågavarande produktens eller
tjänstens kontraktsvillkor.

Webbsidans och webbtjänsten tillgänglighet
Användaren är själv ansvarig för en fungerande internetanslutning vid användning av UB:s webbplats och
webbtjänster. UB garanterar inte att UB:s webbsidor och -tjänster alltid finns oavbrutet tillgängliga eller att
de är kompatibla med Användarens utrustning.

Information som lämnas av tredje part
UB:s webbplats kan innehålla länkar till övriga tjänsteleverantörer eller myndigheter. De länkar som finns
på webbplatsen är endast avsedda för informationsändamål och för att underlätta användningen. UB
svarar inte för att materialet som producerats av tredje part är korrekt och information som lämnas av
tredje part skall inte anses vara uppmaningar till agerande i något avseende.

Immaterialrätter
Alla upphovsrätter och andra immaterialrätter på denna webbplats tillhör UB om inte annat uttryckligen
meddelas. All publicering, reproduktion och annat än personligt och icke-kommersiellt bruk utan skriftligt,
av UB på förhand givet tillstånd är förbjudet.
UB har rätt att ensidigt utan förvarning göra ändringar i dessa villkor, i webbtjänstens innehåll och i övriga
faktorer beträffande användning av webbtjänsterna.

UB • 13.1.2016

2(2)

