
 
 
Avtal om investeringsrådgivning 
 

1. Allmänt om Avtalet och dess ingående 
Fundler AB, (”Fundler”) 559002-0672, erbjuder internetbaserad investeringsrådgivning. Detta 
avtal reglerar hur förvaltningen enligt överenskommen placeringsinriktning ska bedrivas. 
Fundler är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB, (”Nord FK”) 
556832-1342, som står under Finansinspektionens tillsyn. Fundler kommer att ge kunder som har 
investeringssparkonto (”ISK”) hos Nord FK, investeringsrådgivning och förvaltning enligt detta 
avtal. 
 
Fundler och (DITT FÖR- OCH EFTERNAMN), PERSONNUMMER) Kund har idag ingått detta avtal 
(”Avtal/Avtalet”) om förvaltning av Kundens tillgångar på ISK hos Nord FK. För förvaltningen gäller 
de villkor som framgår av detta Avtal, inklusive vid var tid gällande Allmänna villkor om 
investeringssparkonto samt Allmänna villkor om depå/konto, som utgör en delar av detta Avtal. 
 
Kunden har innan Kunden godkänner detta Avtal, tagit del av villkor och priser för förvaltningen, 
Information om Nord Fondkommission, Information om Fundler, Riktlinjer för utförande av order, 
Faktablad för värdepappersfonder, information om kundkategorisering samt risker med 
finansiella instrument. 
 

2. Uppdraget 
Kunden förbinder sig att på begäran av Fundler lämna sådan ytterligare fullmakt och/eller 
behörighetshandlingar, som Fundler bedömer behövligt för att fullgöra uppdraget. Kunden 
förbinder sig vidare att lämna Fundler det biträde som Fundler bedömer nödvändigt för att 
genomföra placeringar av de tillgångar som är föremål för investeringsrådgivning och att, i den 
omfattning Fundler begär, underteckna avtal och andra dokument som är hänförliga till 
uppdraget. 
 

3. Förvaltningsuppdrag 
Förvaltningen av Kundens tillgångar som är föremål för investeringsrådgivning ska ske i Kundens 
intresse och med tillbörlig omsorg. För att portföljen ska upprätthålla den lämpliga 
placeringsinriktningen kommer det att göras köp och försäljningar på Kundens ISK som godkänns 
av kunden innan uppdraget utförs. Fundlers råd, köp och försäljningar ska ske i enlighet med den 
fastställa placeringsinriktningen. Kundens tillgångar som är föremål för investeringsrådgivningen 
kan från tid till annan komma att avvika från i Lämplighetsbedömningen angiven viktning, 
investeringsstrategi osv. på grund av faktorer som är kopplade till bla. storleken på förvaltade 
tillgångar, kursförändringar i de finansiella instrument som är föremål för investeringsrådgivning 
eller andra liknande förhållande som Fundler inte råder över. Samma sak gäller när Kunden sätter 
in nytt kapital eller begär uttag från depån som är föremål för investeringsrådgivning. Kunden är 
medveten om och accepterar att den i lämplighetsbedömningen angivna placeringsinriktningen 
och viktningen mellan olika värdepapper kan variera över tiden med hänvisning till bla. det som 
angivits ovan. 
 
Så länge Fundler är ombud till Nord FK måste Kunden själv godkänna alla köp och försäljningar 
som Fundler föreslår för att portföljen ska utvecklas i enlighet med den fastställda 
placeringsinriktningen. Fundler kommer att skicka förslag på omplaceringar som Kunden 
godkänner med sitt mobila BankID. Fundler har för avsikt att ansöka om tillstånd för 
portföljförvaltning vilket innebär att Fundler då kan genomföra alla köp och försäljningar på 
Kundens ISK, som är nödvändiga för att portföljen ska följa den överenskomna 
placeringsinriktningen utan att Kunden behöver godkänna varje transaktion. När tjänsten 
övergått till portföljförvaltning kommer Fundler självständigt och utan att i förväg få Kundens 



 
godkännande göra köp och försäljningar för att följa den överenskomna placeringsinriktningen. 
Genom att signera detta Avtal godkänner Kunden att Avtalet övergår till portföljförvaltning när 
Fundler får tillstånd för tjänsten. Fundler kommer att meddela Kunden när tillstånd beviljats och 
Kunden har då möjlighet att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. En förutsättning för att 
uppnå det önskade förvaltningsresultatet är att Kunden inte under Avtalets giltighet själv 
disponerar över sitt ISK eftersom placeringsinriktningen då kan komma att förändras och 
eventuellt leda till att önskat resultat ej uppnås. 
 

4. Uppdraget 
Begäran (”order”) från Kunden om utförande av handel (uppdrag) innebär, såvida inte annat 
särskilt överenskommits, ett åtagande för värdepappersinstitutet (”institutet”) att för Kundens 
räkning söka träffa avtal avseende handel med finansiella instrument i enlighet med de villkor 
Kunden lämnat. Institutet lämnar inte, såvida inte annat särskilt överenskommits, någon garanti 
för att ett uppdrag leder till handel. Institutet utför uppdrag i enlighet med tillämpliga 
marknadsregler och god sed på marknaden. Institutet är inte skyldigt att acceptera uppdrag. 
Institutet äger rätt att utan angivande av skäl avsäga sig uppdrag om institutet skulle misstänka 
att ett utförande av uppdraget skulle stå i strid med bestämmelserna i vid var tid gällande 
lagstiftning om insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan eller eljest skulle stå o strid med 
tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden eller om institutet av annan anledning 
skulle finna att det föreligger särskilda skäl därtill. Kunden är medveten om att institutet sparar all 
elektronisk kommunikation med Kunden. Kunden lämnar institutet uppdrag eller betalnings- eller 
leveransinstruktioner genom Fundlers elektroniska applikation (”appen”). Kundens order gäller, 
om inte annat överenskommits, den dag order tas emot och längst till dess institutet den dagen 
avslutar handeln ed det slag av finansiellt instrument order avser. 
 
4.1 Kommission och självinträde m.m. 
Institutet får- och om överenskommelse inte träffats om annat – utföra Kundens uppdrag 
antingen genom avtal med annan för Kundens räkning men i eget namn dvs. i kommission, eller 
genom att självt inträda som köpare eller säljare (sk. självinträde). I det senare fallet gäller vad 
som stadgas om självinträde i lagen (1914:45) om kommission. Vid självinträde anges det på 
avräkningsnotan att uppdraget utförts i egen räkning. Om uppdraget utförts i kommission genom 
avtal med annan för Kundens räkning och en juridisk person i institutets företagsgrupp eller 
annan Kund till institutet är köpare eller säljare anges det på avräkningsnotan att uppdraget 
utförts inbördes i det fall uppdraget inte utfördes inom ramen för ett handelssystem som 
underlättar anonym handel. 
 
4.2 Utförande av uppdrag på annat sätt 
Om Kundens uppdrag utförts genom avtal direkt med institutet i annat fall än som sägs i 
föregående stycket anges det på avräkningsnotan att uppdraget utförts i egen räkning i det fall 
uppdraget inte utfördes inom ramen för ett handelssystem som underlättar anonym handel. Om 
Kundens uppdrag utförts genom avtal med annan för Kundens räkning och en juridisk person i 
institutets företagsgrupp eller annan kund till institutet är köpare eller säljare anges det på 
avräkningsnotan att uppdraget utförts inbördes i det fall uppdraget inte utfördes inom ramen för 
ett handelssystem som underlättar anonym handel. Om institutet på särskild begäran av Kund 
upprättat avräkningsnota utan att ha köpt eller sålt de finansiella instrumenten för Kundens 
räkning anges detta förhållande på avräkningsnotan exempelvis genom angivande av att 
institutet endast medverkat vid utväxling av likvid och finansiella instrument. 
 
4.3 Bästa utförande av order 
Vid utförande av order för Kunder som av institutet generellt eller i särskilt fall behandlas som 
icke-professionella kunder gäller Nord FK:s vid var tid gällande riktlinjer för utförande av order 
samt sammanläggning och fördelning av order. Kund godkänner dessa riktlinjer då Kunden 
signerar detta Avtal med mobilt BankID. 



 
 
4.4 Utförande av sk. execution-only tjänster 
Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på Kundens initiativ (sk. execution-only 
tjänster) avseende sådana okomplicerade instrument som anges i 9 kap. 25§ lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden kommer institutet regelmässigt inte att bedöma om den aktuella 
tjänsten eller det finansiella instrumentet passar kunden. 
 
4.5 Köpuppdrag 
Köparen skall till institutet, enligt vad som framgår av avräkningsnotan, och om inte annat 
överenskommits, senast likviddagens morgon kl 08.00 erlägga angivet totalbelopp i svenska 
kronor. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutan på 
avräkningsnotan. Vid växling av valuta anges den av institutet tillämpade växlingskursen. De 
finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till köparen i den mån annat inte 
föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, speciella regler för ifrågavarande instrument eller 
särskild överenskommelse med köparen, - i fråga om instrument som skall ägarregistreras hos 
central värdepappersförvarare/motsvarande eller instrument som skall förtecknas i depå hos 
institutet, genom att institutet vidtar de registreringsåtgärder som erfordras, - i fråga om 
instrument som skall förtecknas i depå/motsvarande hos annat depåförande institut, genom att 
köparen instruerar det institutet om mottagande av de instrument som uppdraget omfatta och – 
i fråga om instrument som utfärdats i dokumentform, genom överlämnande till köparen. Om inte 
annat följer av särskilda villkor för köpet, har institutet, för att erhålla betalning för sin fordran, 
rätt att med det totalbelopp som framgår av avräkningsnotan belasta av köparen anvisat konto 
som denne har hos institutet. Om konto inte anvisats eller medel saknas på anvisat konto, får 
annat konto som köparen har i institutet belastas. Institutet får dessutom från mottagandet av 
uppdraget reservera medel för detta på konto som köparen har i institutet. Fullgör köparen inte 
sin betalningsskyldighet gentemot institutet, har institutet rätt till ränta på sin fordran till dess full 
betalning erlagts. Ränta beräknas från den likviddag som anges på avräkningsnotan eller den 
senare dag, då instrumenten fanns tillgängliga för köparen, till och med den dag betalning sker. 
Ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder dröjsmålet varar, efter en 
årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger den STIBOR-ränta (Stockholm Interbank 
Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje 
sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av 
Riksbanken fastställda, vid var tid gällande referensräntan enligt 9§ räntelagen (1975:635) med 
tillägg av åtta procentenheter. Institutet har panträtt i de köpta instrumenten till säkerhet för sin 
fordran på köparen i anledning av uppdraget. Institutet har rätt att vidta erforderliga åtgärder för 
att erhålla denna panträtt. Fullgör köparen inte sin betalningsskyldighet gentemot institutet, får 
institutet – på det sätt och vid den tidpunkt institutet finns lämpligt – sälja berörda instrument 
eller vidta andra dispositioner för att avveckla affären. Institutet får för sådant ändamål teckna 
köparens namn och vidta de övriga åtgärder som kan erfordras i samband med avvecklingen. 
Institutet har rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som erfordras för betalning av 
institutets fordran jämteränta enligt ovan samt ersättning för institutets arbete och kostnader 
samt i förekommande fall för valutakursförluster. Om, vid försäljning eller andra dispositioner 
enligt vad nyss skrivits, likviden inte täcker institutets hela fordran, skall köparen svara för 
mellanskillnaden jämte ränta enligt ovan. Institutet får också för detta fall, i den ordning det 
framgår ovan, belasta konto som köparen har i institutet. Om institutet efter det att avslut 
träffats inte inom skälig tid fullgjort vad på institutet ankommer för att tillhandahålla köparen 
instrumenten, har köparen rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter i 
anledning av detta. Vad ovan skrivits innebär inte någon inskränkning i de rättigheterna som kan 
tillkomma institutet på grund av lag. 
 
4.6 Säljuppdrag 
Institutet skall med anledning av uppdraget erhålla fri dispositionsrätt till de instrument som 
uppdraget omfattar. Är instrumenten ägarregistrerade hos central 



 
värdepappersförvarare/motsvarande eller förtecknade i depå hos institutet, har institutet rätt att 
vidta de registreringsåtgärder som erfordras. I övriga fall skall säljaren, om inte annat 
överenskommits, samtidigt med att uppdraget lämnas vidta de åtgärder som erfordras för att 
institutet skall erhålla fri dispositionsrätt till instrumenten. Därvid gäller – i fråga om instrument 
förtecknade i depå/motsvarande hos annat depåförande institut, att säljaren omgående skall 
instruera det institutet om skyndsam överföring till institutet av de instrument som uppdraget 
omfattar och – i fråga om instrumenten som utfärdas i dokumentform, att säljaren skall 
överlämna dessa till institutet. Om institutet inte samtidigt med uppdraget, eller inom annan 
överenskommen tid, erhållit fri dispositionsrätt till instrumenten, fullgör institutet, på det sätt 
institutet finner lämpligt, avtalet gentemot köparen genom att tillhandahålla denne andra 
instrument av samma slag. Säljaren skall ersätta institutet kostnaden härför jämte ränta räknat 
från den dag kostnaden uppkom till och med den dag betalning sker. Ränta utgår för varje period 
om en vecka eller del av vecka varunder beloppet utestår obetalt, efter en årlig räntesats som 
med åtta procentenheter överstiger den STIBOR-ränta (Stockholm Interbank Offered Rate) för en 
veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta 
utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken 
fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9§ räntelagen (1975:635) med tillägg av 
åtta procentenheter. Säljaren skall dessutom utge ersättning för institutets arbete och kostnader 
samt i förekommande fall valutakursförluster. Institutet får belasta av säljaren anvisat konto i 
institutet för att erhålla betalning för sin fordran på säljaren. Om medel saknas på anvisat konto 
eller om konto inte anvisats, får annat konto som säljare har i institutet belastas. Säljaren erhåller 
från institutet, enligt vad som framgår av avräkningsnotan och om inte annat överenskommits, 
senast kl. 18.00 på likviddagen angivet nettobelopp. Har uppdraget utförts i annan valuta än 
svenska kronor anges valutan på avräkningsnotan. Vid växling av valuta anges den av institutet 
tillämpade växlingskursen. Har säljaren inte, samtidigt med att uppdraget lämnades eller vid 
annan överenskommen tidpunkt, vidtagit de åtgärder som erfordras för att institutet skall erhålla 
fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar, erhåller säljaren likvid tidigast 
andra bankdagen efter det att institutet fick tillgång till instrumenten, dock tidigast på angiven 
likviddag. Om säljaren vidtagit erforderliga åtgärder senare än kl. 12.00 viss bankdag kan detta i 
vissa fall anses ha skett först påföljande bankdag. Institutet skall vid dröjsmål från säljarens sida 
eller om institutet eljest har skälig anledning därtill äga rätt att avsåga sig uppdraget och befrias 
från sina skyldigheter i anledning av detta. Om säljaren vidtagit erforderliga åtgärder i samband 
med uppdraget, men institutet efter det att avslut träffats inte inom skälig tid erlagt likvid i 
anledning av uppdraget, har säljaren rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina 
skyldigheter i anledning av detta. 
 
4.7 Annullering av order och makulering av avslut m.m. 
Institutet äger rätt att annullera Kundens order eller makulera avslut som träffats för Kundens 
räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av aktuell 
handelsplats. Samma rätt gäller om institutet i annat fall finner annullering av order eller 
makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av institutet, 
marknadsmotpart eller av Kunden själv eller om Kunden genom order handlat i strid med 
gällande lag eller annan författning eller om Kunden i övrigt brutit mot god sed på 
värdepappersmarknaden. Om order annullerats eller avslut makulerats, skall institutet utan 
oskäligt dröjsmål informera Kunden om detta. Om handelsplatsen, till följd av handelsstopp, 
tekniskt fel eller liknande, annullerat samtliga order som berörs kommer institutet att informera 
Kunden endast om institutet inte lägger in order på nytt, vilket i så fall normalt sett sker med 
oförändrade villkor. 

 
5. Avgifter och andra kostnader 

Fundlers kunder betalar avgifter enligt Fundlers gällande prislista och inte enligt Nord FK:s 
prislista. Fundler tar ut en depåavgift enligt vid var tid gällande prislista. Depåavgiften beräknas 
dagligen på värdet av tillgångarna vid dagens slut. Arvodet debiteras depån kvartalsvis i 



 
efterskott. Fundler har rätt att ta ut avgifter och kostnader enligt detta Avtal och belasta depån, 
om det inte finns likvida medel på depån har Fundler rätt att sälja av värdepapper eller 
fondandelar, utan föregående samråd med Kund, för att täcka avgiften. 
Kunden svarar därutöver för samtliga kostnader som är förknippade med eller i framtiden kan 
uppkomma i samband med transaktioner över depån som är föremål för investeringsrådgivning, 
tex räntor, skatter eller dylikt med anledning av Fundlers uppdrag enligt Avtal om 
investeringsrådgivning. Fundler äger rätt att belasta depån med sådana kostnader. Om inte annat 
angetts i Avtalet avseende investeringsrådgivning eller uppdragsbeskrivningen äger Fundler rätt 
till arvode från och med dagen för undertecknande av Avtal om investeringsrådgivning.  
 
Ändring av arvode, depåavgift, eller grunderna för beräkning av arvode ska ha verkan mot 
kunden två månader efter det att Kunden enligt detta Avtal ska anses ha mottagit meddelande 
om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen, har Kunden rätt att säga upp Avtalet.  Avtalet 
upphör då att gälla den dag förändringen skulle ha trätt i kraft. 

 
6. Information från Kunden 

Utförande av uppdrag enligt Avtalet förutsätter att Kunden lämnar utförlig information om alla 
förhållanden som är väsentliga för att Fundler ska kunna pröva att Fundler tillhandahåller Kunden 
den förvaltning som är lämplig för Kunden. Det är viktigt att Kunden, innan godkännande av detta 
Avtal, har lämnat uppgifter om bland annat Kundens ekonomiska situation, kunskaper och 
erfarenheter av kapitalmarknaden, tagit del av information om risker med de finansiella 
instrument som ingår i förvaltningen. Kunden har även angivit syfte och mål med sitt sparande 
samt vilken risk Kunden är beredd att ta genom att svara på frågor på Fundlers app eller hemsida. 
Den information som kunden lämnar ligger till grund för Fundlers rådgivningen av 
placeringsinriktningen, förvaltningen samt kundkategoriseringen. Kunden intygar genom 
godkännande av detta Avtal att de lämnade uppgifterna i appen eller på hemsidan är korrekta 
samt att Kund ska informera Fundler vid förändringar i informationen. 
 

7. Fundlers redovisning till Kund 
Kunden kan alltid se sina innehav, transaktioner, utveckling, fördelning och avräkningsnotor i 
appen. Fundler redovisar minst årsvis efterskott faktiska kostnader på aggregerad och 
särredovisad nivå, som Kunden har betalat under föregående halvår. 
 

8. Försäkran och åtaganden från Kund 
Investeringsrådgivning innefattar ingen garanti för en positiv avkastning. Investeringar i 
finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i 
värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning eller värdeökning är ingen garanti för 
framtida avkastning eller värdeökning. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de 
finansiella marknaderna. De tillgångar som placeras i en depå med investeringsrådgivning kan 
därför såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att, vid investeringsrådgivningens 
avslut, hela det insatta kapitalet är intakt. 
 
Kunden är medveten om och accepterar dels de risker som är förenade med placeringar enligt 
Avtal om investeringsrådgivning, dels att utfallet av placeringarna kan bli både positivt och 
negativt. Kunden är vidare medveten om att någon avkastning till följd av uppdraget inte kan 
garanteras och att Fundler inte ansvarar för resultatet enligt uppdragsbeskrivningen. 
Kunden förbinder sig att regelbundet se över sina investeringar för att säkerställa att uppdraget 
följs samt säkerställa att inga felaktiga transaktioner och därmed avräkningsnotor genereras.  
 
Kunden är medveten om och accepterar att Fundler inte beaktar de skattemässiga 
konsekvenserna för Kunden av placeringar gjorda i enlighet med detta Avtal. 
 

9. Meddelanden m.m. 



 
Meddelande som avsänts av institutet och/eller Fundler, med rekommenderat brev eller vanligt 
brev till Kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till den 
adress som anges i appen av Kunden, skall anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter 
avsändandet. Institutet och Fundler har även rätt att lämna meddelande till Kunden via appen, 
internet, e-post till, av Kunden, angiven e-postadress, eller annan elektronisk kommunikation. 
Elektronisk kommunikation skall anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet. Om ett 
sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid skall meddelandet anses ha kommit 
mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag.  
 
Meddelande från Kunden till Fundler skall ställas via chattprogrammet i appen eller via mail, 
support@fundler.se såvida Fundler inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden 
skall anses ha kommit Fundler tillhanda vid avsändandet. Om ett sådant meddelande når Fundler 
på icke normal kontorstid skall meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av 
påföljande bankdag. Meddelande kan även skickas via brev eller rekommenderat brev till den 
adress som anges i Information om Fundler. 
 
Meddelande från Kunden till institutet skall ställas till den adress som anges i information om 
Nord Fondkommission AB, såvida institutet inte begärt svar till annan adress. Meddelande från 
Kunden skall anses ha kommit institutet tillhanda den bankdag meddelandet kom fram till 
nämnda adress.  
 

10. Begränsning av Fundlers ansvar 
Fundler är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 
Fundler självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 
 
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Fundler, om det varit normalt aktsam. 
Fundler svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande 
institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller 
motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Fundler med tillbörlig omsorg 
anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda 
organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fundler svarar inte för skada som 
uppkommer för Kunden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att 
tillämpas mot Fundler beträffande finansiella instrument. Fundler ansvarar dock inte för indirekt 
skada, om inte den indirekta skadan orsakats av institutets grova vårdslöshet. Föreligger hinder 
för institutet, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra 
köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har 
upphört. Om Fundler till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot 
betalning/leverans, skall Fundler respektive Kunden inte vara skyldiga att erlägga ränta. Vad ovan 
skrivits gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument. 
 

11. Övriga avtal 
Avtal om investeringsrådgivning utgör ett tilläggsavtal till avtal om investeringssparkonto och 
avtal om depå och reglerar närmare Kundens uppdrag till Fundler att ge rådgivning om Kundens 
finansiella instrument och likvida medel på viss överenskommen depå.  
 
Vid konflikt mellan villkoren i avtal avseende investeringsrådgivning och allmänna bestämmelse 
för depå/konto ska bestämmelserna i avtal om investeringsrådgivning äga företräde. 
Vid konflikt mellan villkoren i avtal avseende investeringsrådgivning och avtal om 
investeringssparkonto med allmänna villkor för investeringssparkonto samt allmänna villkor för 



 
depå/konto, ska de allmänna villkoren för investeringssparkonto äga företräde, därefter allmänna 
villkor om investeringsrådgivning och sedan allmänna bestämmelser för depå/konto. 
 

12. Villkorsändring 
Fundler kan under avtalstiden komma att ändra villkoren i Avtalet avseende 
investeringsrådgivning eller uppdragsbeskrivningen. Sådana förändringar ska, om inte annat 
skriftligen överenskommits mellan Kunden och Fundler, ha verkan gentemot Kunden två 
månader efter det att Kunden enligt detta Avtal, ska anses ha mottagit meddelande om 
ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen, har Kunden rätt att säga upp Avtalet avseende 
investeringsrådgivning till upphörande. Om Kund säger upp Avtalet upphör Avtalet att gälla den 
dag förändringen skulle ha trätt i kraft. 
 

13. Integritet och personuppgifter 
Vid användning av våra tjänster kommer du bla. att lämna personlig information kring din 
ekonomi och syfte och mål med ditt sparande. Informationen kan omfatta personuppgifter, vilka 
kommer att behandlas i enlighet med Fundlers integritetspolicy och i övrigt tillämpliga lagar och 
regler. Kund samtycker till Fundlers integritetspolicy när detta Avtal signeras med BankID. 
 

14. Reklamation och hävning m.m. 
Kunden ska granska avräkningsnota eller motsvarande redovisning om uppdragets utförande och 
också bevaka att sådan redovisning erhålls. Kunden ska omgående underrätta Fundler 
(reklamera) eventuella fel eller brister som tex. framgår av avräkningsnota, depå/konto-utdrag, 
transaktionssammandrag eller annan redovisning över utfört uppdrag som avsänts från Fundler, 
att redovisning uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande. 
Detsamma gäller andra avvikelser som hänför sig till avtal mellan Kunden och Fundler. Om 
Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående 
framföras till Fundler.  
 
Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående, förlorar Kunden rätten att 
begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från Fundlers sida. Fundler är 
inte ansvarig för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett omgående. 
 

15. Avtalstid 
Avtalet gäller tills vidare. Båda parter kan skriftligen säga upp Avtalet till upphörande två 
månader efter det att motparten enligt detta Avtal ska anses ha mottagit meddelande om 
uppsägningen. 
 
Oavsett vad som sagts i föregående stycke, får part säga upp Avtalet med omedelbar verkan om 
motparten väsentligen brutit mot Avtalet. Härvid ska varje avtalsbrott, där rättelse trots 
anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. 
 

16. Verkan av Avtalets upphörande 
Order angående köp och försäljning som beslutats/lämnats av Fundler innan Avtal om 
investeringsrådgivning upphör ska fullföljas om inte annat avtalats. Avtal om 
Investeringssparkonto och därtill hörande Allmänna bestämmelser upphör inte gälla vid 
uppsägning av Avtalet. För uppsägning av avtalet om investeringssparkonto gäller särskilda 
bestämmelser vid var tid gällande allmänna bestämmelser om investeringssparkonto. 
 
Fundler har alltid rätt att i enlighet med avgifter ovan tillgodogöra sig avtalad depåavgift och 
avgifter vid Avtalets upphörande. 
 

17. Tillämplig lag och tvistelösning 



 
Tolkning och tillämpning av Avtal om investeringsrådgivning, uppdragsbeskrivningen och vid var 
tid gällande Riktlinjer om bästa orderutförande ska ske enligt svensk rätt. 
 
Tvist med anledning av Avtal om investeringsrådgivning ska avgöras av svensk domstol.  


