Allmänna användarvillkor för
webbplatsen
Allmänna användarvillkor
Dessa allmänna användarvillkor gäller för användningen av United Bankers Abp:s och dess
dotterbolags (härefter alla tillsammans ”UB”) webbplats och webbtjänster (”webbtjänsten”).

Godkännande av villkoren
Genom att använda UB:s webbtjänst godkänner tjänstens användare (”användaren”) dessa
användarvillkor och förbinder sig att följa dem vid all användning av webbtjänsten.
Användaren bör läsa villkoren noggrant före användning av UB:s webbtjänst.
Olika delar av webbtjänsten kan utöver dessa allmänna användarvillkor innehålla särskilda
tillämpliga anvisningar eller villkor, såsom användarvillkor för webbtjänster som kräver
identifiering, till vilka användaren förbinder sig genom att separat godkänna de särskilda
anvisningarna eller villkoren.

Tjänsteleverantörer
Den koncern som tillhandahåller tjänsten omfattar United Bankers Abp och dess nedan
nämnda dotterbolag.
United Bankers Abp, (FO-nummer: 2355443-6)
Alexandersgatan 21 A, 00100 Helsingfors
tfn 09 2538 0300
www.unitedbankers.fi,
sijoita@unitedbankers.fi
UB Securities Ab, FO-nummer: 0772898-5
UB Kapitalförvaltning Ab, FO-nummer: 1071069-8
UB Fondbolag Ab, FO-nummer: 2118101-5
UB Bankirfirma Ab, FO-nummer: 1076418-6
UB Kapitalförvaltning Ab, UB Securities Ab och UB Bankirfirma Ab är värdepappersföretag
som av Finansinspektionen beviljats verksamhetstillstånd för värdepappersföretag. UB
Fondbolag Ab har av Finansinspektionen beviljats verksamhetstillstånd för fondbolag samt
verksamhetstillstånd för förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Övriga tjänsteleverantörer
I UB:s webbtjänst kan också presenteras övriga tjänsteleverantörer som hör till koncernen
United Bankers Abp eller externa tjänsteleverantörer (”övriga tjänsteleverantörer”) samt
tjänster som tillhandahålls av övriga tjänsteleverantörer. Kontaktuppgifterna till övriga
tjänsteleverantörer finns i samband med deras tjänster. UB ansvarar inte för externa
tjänsteleverantörers tjänster som presenteras på webbplatsen eller för tjänsternas innehåll.
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Tjänsteleverantörens ansvar
Tjänstens innehåll levereras i gällande version. Tjänsteleverantören kan utan förvarning
uppdatera eller göra ändringar i tjänsten och dess innehåll och funktioner på det sätt som
tjänsteleverantören finner bäst. Målet är att upprätthålla tjänsten så att den är tillgänglig
dygnet runt, men tjänsteleverantören garanterar inte en fullständigt störningsfri funktion
under alla tidpunkter. Exempelvis kan underhåll och uppdateringar av webbtjänsten som
görs för att utveckla och förbättra tjänsten medföra tillfälliga störningar i tjänstens
användbarhet. UB har också rätt att när som helst utan förhandsmeddelande uppdatera
eller stänga webbtjänsten.
De upplysningar och den information som presenteras på UB:s webbplats baserar sig på
källor och uppgifter som UB anser vara tillförlitliga. Det utesluter emellertid inte möjligheten
till fel eller ofullständiga uppgifter. UB garanterar inte riktigheten i uppgifterna och ansvarar
inte för eventuella felaktigheter eller brister i det presenterade materialet eller för dess
olämplighet för ändamålet. Den information som tillhandahålls på UB:s webbplats eller i
UB:s webbtjänster ska under inga omständigheter tolkas som en bindande offert, en
prognos om det kommande, en uppmaning till någon som helst värdepapperstransaktion
eller placeringsrådgivning, om det inte uttryckligen meddelas att så är fallet.
De framtidsprognoser som UB sammanställer är företagets egna uppfattningar och ska inte
uppfattas som placeringsrådgivning eller uppmaning till åtgärder i något avseende. När
användaren fattar placeringsbeslut eller vidtar åtgärder ska användaren basera dem på sin
egen uppfattning om placeringsobjektet och de risker som är förenade med det. Användaren
bär själv det finansiella ansvaret för sina placeringsbeslut. UB ansvarar varken för
ekonomiska förluster eller direkta eller indirekta skador som kan orsakas till följd av
användningen av webbtjänsten eller som kan uppstå till följd av placeringsbeslut eller andra
beslut som fattats på basis av vilken som helst information på denna webbplats.

Cookies
På webbplatsen används cookies för att förbättra tjänstens funktioner och
användarupplevelsen. Användaren kan stänga av cookiefunktionen i webbläsarens
inställningar, men det kan försämra tjänstens funktion eller användarupplevelsen eller
förhindra användningen av tjänsten. Läs mer om användningen av cookies på webbplatsen
unitedbankers.fi.

Produkternas och tjänsternas centrala egenskaper
De centrala egenskaperna hos UB:s produkter och tjänster beskrivs i avtalsvillkoren för
respektive produkt och/eller tjänst. Läs mer om UB och de tjänster som koncernen
tillhandahåller: Information om United Bankers-koncernens bolag och de tjänster som de
tillhandahåller.

Webbtjänstens tillgänglighet
Användaren är själv ansvarig för en fungerande internetanslutning vid användning av UB:s
webbtjänst. UB garanterar inte att UB:s webbtjänster alltid finns oavbrutet tillgängliga eller
att de är kompatibla med kundens enheter.

Information som produceras av tredje part
UB:s webbplats kan innehålla länkar till övriga tjänsteleverantörers eller myndigheters
webbplatser. Dessa länkar är avsedda för informationsändamål och för att underlätta
användningen.
UB ansvarar inte för att material som producerats av tredje part är korrekt och sådan
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information kan inte betraktas som UB:s uppmaning till agerande i något som helst
avseende.

Immateriella rättigheter
Alla äganderätter, upphovsrätter och övriga immateriella rättigheter i anslutning till material
som publicerats på UB:s webbplats tillhör UB, om inte annat uttryckligen meddelas. All
vidareförmedling, kopiering och annan än personlig icke-kommersiell användning av sådant
material utan skriftligt tillstånd av UB på förhand är förbjudet

Tillämplig lag
På UB:s webbplats och webbtjänster tillämpas finsk lag, oavsett i vilket land tjänsterna
används.
UB har rätt att ensidigt och utan förhandsmeddelande göra ändringar i dessa villkor,
webbtjänsternas innehåll och övriga faktorer i anslutning till användningen av
webbtjänsterna.
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