SÄILYTYSTÄ KOSKEVAT ASIAKASTIEDOT
Palveluntarjoaja: UB Securities Oy

Asiakkaan nimi / toiminimi: ________________________________________________________________
Henkilö- / Y-tunnus: ______________________________________________________________________
Arvopaperivälitykseen liitetty salkkunumero UB:lla: ____________________________________________
Arvopaperivälityksen säilytys: ______________________________________________________________
Arvopaperivälityksen vastatili:
UB Asiakasvaratili

Muu tili, tilinumero: _______________________________________________________

Asiakkaan valtuuttaman yhteyshenkilön nimi: _________________________________________________
Asiakkaan valtuuttaman yhteyshenkilön henkilötunnus: _________________________________________
Asiakkaan valtuuttama yhteyshenkilö tai edustajat voivat antaa Asiakkaan puolesta toimeksiantoja ja
ohjeita UB:lle edellä mainittua arvopaperivälitykseen liitettyä salkkua koskien. Asiakas on velvollinen
välittömästi ilmoittamaan UB:lle kirjallisesti valtuutuksen lakkaamisesta. Asiakas vastaa valtuutetun
yhteyshenkilönsä tekemistä oikeustoimista siihen asti, kunnes UB on vastaanottanut valtuutuksen
lakkaamista koskevan ilmoituksen ja UB:llä on ollut kohtuullinen aika päivittää valtuutuksen
lakkaamistieto tietojärjestelmiinsä.
Ks. myös Asiakassuhteen yleisten ehtojen kohta 4.
Raportointiväli

1 kk

3 kk

12 kk

sähköinen raportointi

Asiakasvaratilin korko
Tilin päiväsaldolle maksetaan korkoa yhden (1) kuukauden Euribor-viitekorko vähennettynä 1,5
prosenttiyksiköllä. Korko määräytyy etukäteen kunkin kuukauden ensimmäisen pankkipäivän yhden (1)
kuukauden Euribor-viitekoron noteerauksen perusteella, kuitenkin siten, että korko ei voi olla
negatiivinen.

Aika ja paikka: ____ / ____ / __________ _________________________________
Asiakkaan allekirjoitus: ____________________________________________________________________
Nimenselvennys: _________________________________________________________________________
Saadut asiakirjat
Jäljennös Asiakkaan valtuuttaman palvelukohtaisen yhteyshenkilön henkilötodistuksesta
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4 SÄILYTYKSEN EHDOT
1. Ehtojen soveltamisala
Näitä Säilytyksen ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja UB Securities Oy:n (UBS) väliseen
säilytyspalvelusuhteeseen. Näillä ehdoilla UBS sitoutuu säilyttämään ja hoitamaan UBS:lle
säilytykseen jätettyjä asiakkaan Rahoitusvälineitä, rahavaroja ja muuta omaisuutta. Näiden
Säilytyksen ehtojen lisäksi Asiakkaan ja UBS:n väliseen säilytyspalvelusuhteeseen sovelletaan myös
UB:n Asiakassuhteen yleisiä ehtoja. Mikäli Säilytyksen ehtojen ja UB:n Asiakassuhteen yleisten
ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan säilytyspalvelusuhteen osalta Säilytyksen ehtoja.
Sopimusehtojen lisäksi säilytyspalvelusuhteeseen sovelletaan arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja
muuta palvelun kannalta merkityksellistä koti- tai ulkomaalaista lainsäädäntöä sekä
Kauppapaikkojen ja Selvitysyhteisöjen Markkinasääntöjä. Jos näiden säilytyksen ehtojen mukainen
toiminta tapahtuu ulkomailla, noudatetaan vastaavasti asianomaisen maan lainsäädäntöä ja muita
Markkinasääntöjä. Jos nämä Säilytyksen ehdot poikkeavat koti- tai ulkomaisesta lainsäädännöstä,
lainsäädännön perusteella annetuista viranomaispäätöksistä, määräyksistä tai ohjeista taikka
muista Markkinasäännöistä, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä säännöksiä.

2. Määritelmät
Johdannaistili. Arvopaperinvälittäjän tai Kauppapaikan Asiakkaan lukuun kulloinkin kirjaamat
Johdannaissopimukset.
Sijoittajien korvausrahasto. Sijoittajien korvausrahastolla tarkoitetaan sijoituspalvelu- laissa
tarkoitettua rahastoa, josta Sijoittajalle voidaan korvata Asiakkaan sijoituspalvelun tarjoajalta oleva
riidaton saatava sijoituspalvelun tarjoajan maksukyvyttömyystilanteessa. Näiden ehtojen
kirjoitushetkellä sijoituspalvelulain mukaisen korvauksen määrä on yhdeksän kymmenesosaa
(9/10) saatavan määrästä, kuitenkin enintään 20.000 euroa. Rahastosta ei makseta korvauksia
Ammattimaisille asiakkaille.
Sijoituspalveluyritys. Sijoituspalveluyrityksellä tarkoitetaan viranomaiselta luvan saanutta ja
viranomaisen valvonnan alaista yhteisöä. UB voi käyttää muita alalla toimivia sijoituspalveluyrityksiä
kulloinkin annettavien osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttamisessa Asiakkaan lukuun.
Sääntelypuitteet. Arvopaperimarkkinalainsäädäntö ja muu asian kannalta merkityksellinen koti- tai
ulkomaalainen lainsäädäntö.
UBS. UB Securities Oy.
Muilla näissä Säilytyksen ehdoissa isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla määritelmillä on sama merkitys
kuin Asiakassuhteen yleisissä ehdoissa, ellei näissä Säilytyksen ehdoissa ole erikseen toisin
mainittu.

3. Säilytyspalvelu
Asiakas luovuttaa ja UBS vastaanottaa näiden Säilytyksen ehtojen mukaisesti säilytettäväkseen ja
hoitaakseen Asiakkaan Rahoitusvälineitä ja rahavaroja.
Säilytyspalvelun kohteena oleva omaisuus on määritelty kohdassa "Säilytystä koskevat
asiakastiedot".

4. Asiakkaan rahavarojen säilyttäminen

Asiakkaan sijoitettavaksi tarkoitetut rahavarat säilytetään erillään UBS:n omista varoista UBS:n
asiakasvarojen tilillä tai Asiakkaan nimissä olevalla valtakirjatilillä talletuspankissa. Erillisellä
asiakasvaratilillä olevat varat eivät ole talletuksia, eivätkä näin ole talletus- suojarahaston vaan
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Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä.
UBS huolehtii siitä, että Asiakkaan varat pidetään erillään UBS:n varoista ja suojataan UBS:n muilta
velkojilta mahdollisuuksien mukaan. Asiakasvaratilit on pankeissa eroteltu UBS:n omista varoista
nimeämällä tilit asiakasvaratileiksi. Pankit ovat lisäksi antaneet kuittaamattomuussitoumukset
näillä tileillä oleviin varoihin. Asiakaskohtaisesti varat on eroteltu UBS:n omissa järjestelmissä.
Asiakkaalla on oikeus nostaa Asiakasvaratilillä olevat varat osittain tai kokonaan ennen
sijoituspalvelun hankkimista. Asiakkaan maksamattomat kauppahinnat, palkkiot, mahdolliset verot
tai vakuusvaatimukset voivat kuitenkin rajoittaa oikeutta nostaa varoja.
UBS voi Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella sijoittaa Asiakkaan rahavarat ETA-valtiossa
rekisteröidyn sijoitusrahastodirektiivin tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun
direktiivin edellytykset täyttävän tai muutoin valvonnan kohteena olevan ja rahalaitossektorin
taseesta annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 2 artiklan vaatimukset
täyttävän rahamarkkinarahaston rahasto-osuuksiin.
UBS ei vastaa Asiakkaalle talletuspankissa tai muussa kolmannessa osapuolessa olevalle
asiakastilille siirretyistä varoista, jos UBS on toiminut kohtuullisesti katsoen huolellisesti. Tämä
pätee myös, jos kyseinen kolmas osapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai se asetetaan konkurssiin.

5. Kotimaisten Rahoitusvälineiden säilyttäminen
Suomen arvo-osuusjärjestelmässä olevat Asiakkaan arvo-osuudet ovat Asiakkaan nimissä olevalla
arvo-osuustilillä Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisterin tietojärjestelmässä. UBS:n Asiakkaalta
saadun valtuutuksen perusteella UBS valitsee tilinhoitajayhteisön, joka hoitaa Asiakkaan arvoosuustiliä. Arvo-osuustiliin liittyvä oikeussuhde syntyy Asiakkaan ja kyseisen tilinhoitajayhteisön
välille.
Arvo-osuusjärjestelmään rekisteröitävien arvopapereiden osalta Asiakas valtuuttaa UBS:n:
• avaamaan puolestaan arvo-osuustilin,
• rekisteröimään Asiakkaan arvo-osuudet sanotulle arvo-osuustilille sekä
• ryhtymään muihin Toimeksiannon toteuttamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin
Arvo-osuustiliä ylläpidetään Sääntelypuitteiden ja Markkinasääntöjen mukaisesti.
Ulkomaisen Asiakkaan arvo-osuudet rekisteröidään Asiakkaan nimiin, ellei Asiakas pyydä, että arvoosuudet hallintarekisteröidään. Kun arvo-osuudet ovat hallintarekisteröidyllä arvo-osuustilillä,
Asiakas voi käyttää ainoastaan varallisuuspitoisia oikeuksiaan. Jotta hallintarekisteröity Asiakas
voisi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänioikeutta, asiakkaan on
rekisteröidyttävä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon.
Ulkomaisen Asiakkaan toimiessa omien asiakkaidensa puolesta ja lukuun tulee tällaisen Asiakkaan
toimittaa pyydettäessä UBS:lle yksilöintitiedot omista asiakkaistaan, joiden omaisuus on UBS:llä
säilytettävänä. Asiakas vakuuttaa, ettei hallintarekisteröityjä osakkeita omista Suomen kansalainen,
suomalainen yhteisö tai säätiö.
Asiakkaan fyysiset arvopaperit säilytetään erillään UBS:n omista arvopapereista.

6. Ulkomaisten Rahoitusvälineiden säilyttäminen
Ulkomaiset Rahoitusvälineet säilytetään koti- tai ulkomaisessa UBS:n valitsemassa
viranomaisvalvonnassa olevassa säilytysyhteisössä (jäljempänä "Alisäilyttäjä") paikallisia
Sääntelypuitteita ja Markkinasääntöjä noudattaen. Asiakas hyväksyy sen, että Asiakkaan
ulkomaiset Rahoitusvälineet hallintarekisteröidään tarvittaessa UBS:n tai Alisäilyttäjän nimiin ja että
Rahoitusvälineet rekisteröidään yhteistilille, johon voi sisältyä muiden asiakkaiden

UB • 3.1.2018

3(6)

Rahoitusvälineitä.
Asiakkaan omistamat ulkomaiset Rahoitusvälineet on eritelty UBS:n ylläpitämässä
kirjanpitojärjestelmässä Asiakkaan omaisuudeksi arvopaperitileille (tilioikeus) arvopaperitileistä
annetun lain mukaisesti. Yhteistilikäytännöstä johtuen yksittäisen osakkaan osallistuminen
ulkomaisen yhtiön yhtiökokoukseen ei yleensä ole mahdollista.
Asiakas hyväksyy, että UBS:lla on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja Alisäilyttäjälle, jos
paikalliset Sääntelypuitteet, Markkinasäännöt tai muu sääntely niin edellyttää.
Ulkomaisiin Rahoitusvälineisiin liittyvät valuuttamääräiset suoritukset maksetaan Asiakkaan
säilytykseen liitetylle asiakasvaratilille ja UBS muuntaa ne asiakasvaratilin valuutaksi käyttäen
valuuttakaupassa käytettäviä kursseja, mikäli asiakasvaratilin valuutta poikkeaa rahasuorituksen
valuutasta.
Ulkomaisten Rahoitusvälineiden omistamiseen ja kaupankäyntiin voi liittyä taloudellisia, juridisia tai
verotuksellisia riskejä, jotka jäävät yksin Asiakkaan vastattaviksi. Asiakkaalla ei yleensä ole
omistusoikeutta Rahoitusvälineisiin, vaan niihin kohdistuva tai liittyvä tilioikeus tai vastaava
erillisoikeus. Jos Rahoitusvälineen ja Alisäilyttäjän kotipaikka on Euroopan talousalueen
ulkopuolella, Asiakkaan oikeudet Rahoitusvälineeseen voivat olla erilaiset. Alisäilyttäjän
mahdollisesta maksukyvyttömyydestä aiheutuvat vahingot jäävät yksin Asiakkaan vastattaviksi.
Ulkomaisten Rahoitusvälineiden tuotoista peritään lähdevero tulon lähteellä pääsääntöisesti
paikallisen Alisäilyttäjän toimesta. Lähdeveroprosentti määräytyy tuoton lähteenä olevan
Rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan kotivaltion verolainsäädännön sekä mahdollisen sijoittajan
kotivaltion ja liikkeeseenlaskijan kotivaltion välisen verosopimuksen mukaan.
Verosopimusten mukaisia lähdeveroprosentteja ei kuitenkaan läheskään aina voida käytännössä
soveltaa johtuen pitkistä alisäilytysketjuista, markkinakäytännön mukaisesta yhteistilisäilytyksestä
ja paikallisten arvopaperikeskusten rajoitetuista veropalveluista. Tällöin lähdeverona pidätetään
liikkeeseenlaskijan kotivaltion lainsäädännön mukainen lähdevero, jonka määrä on pääsääntöisesti
verosopimuksessa sovittua lähdeveron määrää suurempi.
Vakioidut Johdannaissopimukset säilytetään johdannaisyhteisön ylläpitämällä Johdannaistilillä.

7. Rahoitusvälineiden hoitaminen
Edellyttäen, että UBS on saanut Asiakkaan säilytyksestä vastaavalta tilinhoitajayhteisöltä tiedon
hoitotoimenpiteistä, UBS hoitaa:
• Rahoitusvälineisiin liittyvien osinkojen ja muiden tuotonmaksujen maksamisen sekä
pääomanpalautusten maksujen, korkojen ja kuoletusten lunastamisen sekä muut
tuotonmaksut;
• Asiakkaan säilytettäväksi jättämiä Rahoitusvälineitä koskevasta osakeannista, sulautumisesta,
jakautumisesta tai osakevaihdoista tiedottamisen Asiakkaalle;
• Asiakkaan Toimeksiannon tai UBS:n suorittaman toimenpidetiedustelun perusteella anteihin
liittyvät merkinnät ja merkintäoikeuksien myynnin osakeannissa, optio- tai vaihtovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskussa tai muussa vastaavassa emissiossa;
• Asiakkaan Toimeksiannon tai UBS:n suorittaman toimenpidetiedustelun perusteella
säilytyksessä olevien vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten merkinnät
UBS:n esittäessä Asiakkaalle toimenpidetiedustelun yhtiötapahtumista, Asiakkaan velvollisuus on
tutustua huolellisesti kyseiseen yhtiötapahtumaan liittyvään informaatioon (esim. listalleotto- tai
tarjousesite). UBS voi joissakin tilanteissa liittää yhtiötapahtuma- tiedusteluunsa tiedon niistä
toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä, ellei Asiakas vastaa tiedusteluun siinä asetetussa
määräajassa. Osakeantia koskevan toimenpiteen tekeminen edellyttää sitä, että Asiakas asettaa
tarvittavat varat UBS:n käytettäväksi. Jos Asiakas ei ole antanut muita ohjeita, UBS myy
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merkintäoikeudet maksullisessa merkinnässä ja merkitsee osakkeet rahastoannissa.
UBS tiedottaa Asiakasta mahdollisista ulkomaisiin Rahoitusvälineisiin liittyvistä toimenpiteistä ja
selvityskäytännöistä sen mukaisesti, mitä UBS on saanut tietää näistä käyttämältään Alisäilyttäjältä.
Edellytyksenä ulkomaiseen Rahoitusvälineeseen kohdistuvalle toimenpiteelle on, että UBS on
saanut hoitotoimenpiteestä tiedon käyttämältään Alisäilyttäjältä. Lisäksi Asiakas hyväksyy, että
paikallisesta markkinakäytännöstä voi seurata se, ettei Asiakkaalla ole mahdollisuutta antaa aina
haluamaansa asiakaskohtaista toimintaohjetta.
Muiden kuin julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevien Rahoitusvälineiden
osalta (esim. arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomien osakkeiden) osalta UBS hoitaa ainoastaan
kyseisten
Rahoitusvälineiden
säilyttämisen.
Näihin
Rahoitusvälineisiin
kohdistuvat
hoitotoimenpiteet tehdään ainoastaan Asiakkaan erikseen antaman kirjallisen toimeksiannon
perusteella.
UBS on nimennyt henkilön, jolla on riittävät taidot ja valtuudet, vastaamaan asiakasvarojen
säilyttämiseen liittyvien velvoitteiden noudattamisesta.

8. UBS:n oikeudet ja velvollisuudet
UBS:llä on oikeus Asiakkaan puolesta ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia
Asiakkaan oikeuksien säilyttämiseksi. UBS on myös oikeutettu siirtämään Asiakkaan
Rahoitusvälineitä ja antamaan tositteita Asiakkaan nimissä. UBS ei kuitenkaan ole velvollinen
ryhtymään toimenpiteeseen, mikäli Asiakas ei ole antanut tarvittavaa ohjeistusta toimenpiteen
suorittamista varten. UBS:llä ei myöskään ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin näissä Säilytyksen
ehdoissa mainittuihin toimenpiteisiin.
Ylimääräiset UBS:n toimenpiteet edellyttävät Asiakkaan hyväksymistä.
UBS ei ole velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle osakeannista Asiakkaan merkintäaikana
hankkimien merkintäoikeuksien osalta ja Asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti, mikäli hän haluaa
merkitä osakkeita näiden merkintäoikeuksien nojalla tai myydä merkintäoikeudet.
UBS:lla on
oikeus avata erillinen säilytys sellaisia Rahoitusvälineitä varten, jotka ovat panttauksen,
ulosmittauksen, takavarikon tai muiden viranomaisten ilmoittamien turvaamistoimenpiteiden
kohteena.
Ulkomaisten Rahoitusvälineiden osalta UBS vastaa ainoastaan siitä, että se valitsee käyttämänsä
Alisäilyttäjät huolellisesti ja säännöllisesti arvioi näiden toimintaa. UBS ei vastaa
arvopaperikeskuksen, Kauppapaikan, Selvitysyhteisön tai Alisäilyttäjän maksukyvyttömyydestä tai
konkurssista taikka niiden järjestelmien häiriöistä aiheutuvista vahingoista. UBS ei vastaa
ulkomaisesta Alisäilyttäjästä Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta laajemmin, kuin ulkomainen
Alisäilyttäjä on vastuussa UBS:lle. Mikäli ulkomaisen Alisäilyttäjän toimesta aiheutuu Asiakkaalle
vahinkoa, UBS ryhtyy kohtuullisina pitämiinsä toimenpiteisiin korvauksen perimiseksi vahingon
aiheuttajalta. UBS maksaa välittömästi Asiakkaalle kuuluvan suhteellisen osuuden saadusta
korvauksesta.
UBS:lla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisesta ryhmäkanteesta, joka koskee
säilytyksessä ollutta tai olevaa Rahoitusvälinettä, vaikka UBS tulee tällaisesta ryhmäkanteesta
tietoiseksi.

9. Asiakkaan vastuu
Asiakas on vastuussa siitä, että UBS:llä käytettävissä on riittävästi varoja näissä Säilytyksen
ehdoissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseen. UBS vapautuu Rahoitusvälineisiin liittyvien
toimenpiteiden suorittamisvelvollisuudesta, jos Asiakkaalla ei ole riittävästi varoja eikä Asiakas
pyynnöstä viipymättä toimita UBS:lle tarvittavia varoja. Asiakkaalla on velvollisuus UBS:n pyynnöstä
toimittaa UBS:lle kaikki näissä Säilytyksen ehdoissa mainittujen toimenpiteiden suorittamista varten
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tarpeelliset tiedot ja tarvittavan asiakirjaselvityksen (ml. LEI-tunnus ja kansalaisuustieto).

10. Raportointi
UBS lähettää tiliotteen Asiakkaan säilytyksestä ja rahavaroista postitse tai UB:n verkkopalvelun
kautta Asiakkaan valitseman raportointivälin mukaisesti kuukausittain, neljännesvuosittain tai
vuosittain raportointijakson viimeisen päivän tilanteen mukaisesti, ellei Asiakkaan kanssa toisin
sovita. Muusta Asiakkaalle lähetettävästä tiedosta sovitaan erikseen.
Asiakkaan tulee tarkastaa vastaanottamansa ilmoitukset ja raportit.

11. Alisäilyttäjän käyttäminen
UBS:llä on oikeus Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta käyttää apunaan muuta suomalaista tai
ulkomaista Sijoituspalveluyritystä, luottolaitosta tai Selvitysyhteisöä taikka näiden sivukonttoria
näissä ehdoissa mainittujen toimenpiteiden hoitamiseksi. UBS pyrkii valitsemaan käyttämänsä
Alisäilyttäjän huolellisesti ja arvioi säännöllisesti näiden toimintaa, mutta ei vastaa kyseisen
Alisäilyttäjän toiminnasta tai sen mahdollisesta Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta.

12. Rahoitusvälineiden vastaanottaminen arvopaperisäilytykseen
Asiakkaan luovuttaessa säilytykseen fyysisiä arvopapereita, UBS varaa itselleen enintään viisi (5)
pankkipäivää arvopapereiden tarkastusta varten, ellei Asiakkaan kanssa sovita muuta. Tänä aikana
UBS ei sitoudu näiden ehtojen mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen eikä se vastaa
mahdollisesti umpeenkuluvien määräaikojen takia aiheutuvista vahingoista.

13. Palkkiot ja korot
UBS perii Asiakkaalta asiakaskohtaisesti sovitun palkkion, jonka UBS on oikeutettu nostamaan
Asiakkaan tililtä tai vähentämään Asiakkaan säilytyksestä kertyvistä eristä.
UBS hyvittää säilyttämilleen Asiakkaan rahavaroille korkoa sen mukaisesti mitä kohdassa "Säilytystä
koskevat asiakastiedot" on sovittu.

14. Panttioikeus
Asiakkaan arvo-osuustilillä ja säilytyksessä olevat Asiakkaan Rahoitusvälineet sekä Asiakkaan
rahavarat ovat vakuutena kaikista säilytyksessä ja arvo-osuustilillä oleviin arvopapereihin ja arvoosuuksiin kohdistuvista UBS:n erääntyneistä palkkio- ja kulusaatavista sekä Asiakkaan
Toimeksiannoista aiheutuvista saatavista ja näihin liittyvistä viivästyskoroista.
Saataviensa turvaamiseksi UBS:llä on oikeus kirjata panttaus Asiakkaan säilytykseen ja arvoosuustilille sekä asiakasvaratilille sekä kirjata siirtokielto arvo-osuustilille.
Mikäli Asiakas ei suorita tätä saatavaa, UBS:llä on oikeus realisoida markkinahintaan riittävä määrä
säilytyksessä olevia arvopapereita tai arvo-osuustilille kirjattuja arvo-osuuksia saataviensa
kattamiseksi 30 päivän kuluttua siitä, kun UBS on kirjallisesti ilmoittanut Asiakkaalle saatavansa
erääntymisestä. UBS:n tulee periä saatavansa ensisijaisesti Asi- akkaan asiakasvaratilillä olevista
rahavaroista.

15. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Säilytyspalvelusuhteen irtisanomiseen ja purkamiseen sovelletaan UB:n Asiakassuhteen yleisiä
ehtoja. UBS:llä on ilman erillistä irtisanomista oikeus lopettaa Asiakkaan ja UBS:n välinen
säilytyspalvelusuhde, mikäli säilytyksessä ei ole ollut Rahoitusvälineitä, rahavaroja tai muuta
omaisuutta viimeisen vuoden aikana.
Asiakkaan ja UBS:n välisen säilytyspalvelusuhteen päättäminen ei automaattisesti päätä näissä
Säilytyksen ehdoissa UBS:lle annetun valtuuden nojalla avaamia arvo-osuustilejä tai muita säilytystä
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koskevia sopimuksia taikka tilisopimuksia.
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