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Avtal avseende depå/konto hos värdepappersbolag
För depå/konto som är överförmyndarspärrad enligt 13 kap 19 § eller 14 kap
21 § föräldrabalken, gäller i enlighet med föräldrabalken och utöver vad som
anges i Depå/kontoavtal med därtill hörande Allmänna Bestämmelser för
Depå/kontoavtal följande

Särskilda bestämmelser för överförmyndarspärrad depå - och i
förekommande fall konto
1 Värdepappersbolaget skall när avtal träffats enligt dessa särskilda bestämmelser till ställföreträdaren/-na överlämna sammanställning utvisande
de värdepapper som finns förtecknade i depån samt i förekommande fall
medel innestående på konto.
2 Värdepapper får endast överlåtas, pantsättas eller eljest överföras från
depån och - i förekommande fall - likvida medel pantsättas eller överföras
från kontot efter samtycke från överförmyndaren.
Oaktat vad som sägs i första stycket
- äger värdepappersbolaget dock rätt att utan överförmyndares samtycke
försälja företrädesrätter enligt Allmänna Bestämmelser för Depå/kontoavtal,
varvid likvid skall insättas på konto,
- är depån/kontot enligt Depå-/kontoavtalet pantförskrivet till säkerhet för
kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot värdepappersbolaget såsom exempelvis avgifter. Pantförskrivningen omfattar dock inte
upptagande av kredit om ej annat särskilt överenskommits härom.
3 Kapitalbelopp, utdelning och ränta som värdepappersbolaget lyfter för
kundens räkning med avseende på värdepapper förtecknade i depån samt
likvid som värdepappersbolaget mottar för kunden i samband med försäljning av värdepapper förtecknade i depån, skall alltid insättas på konto.
4 Köp av aktier eller placering av tillgångar på annat sätt än vad som sägs i
13 kap 5 § respektive 14 kap 5 § föräldrabalken får endast ske efter samtycke
från överförmyndaren.
Dock erfordras inte sådant samtycke om köp eller placering sker i enligt med
Allmänna Bestämmelser för depå- /kontoavtal angiven rätt för värdepappersbolaget att i vissa fall vidta eller underlåta att vidta åtgärd avseende
värdepapper.
5 När samtycke från överförmyndaren krävs enligt dessa bestämmelser skall
detta vara skriftligt och normalt uppvisas för värdepappersbolaget senast i
samband med uppdrag eller underrättelse till värdepappersbolaget.
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6 Värdepappersbolaget översänder årligen, före den 15 februari, till kundens
ställföreträdare en sammanställning över värdepapper som var förtecknade i
kundens depå samt i förekommande fall likvida medel innestående på konto
vid utgången av föregående år. Värdepappersbolaget skall på begäran av
överförmyndaren lämna en kopia av sammanställningen till denne.
7 Dessa särskilda bestämmelser gäller fram till den dag överförmyndarspärren upphävs antingen genom att kunden blir myndig eller när
överförmyndarspärren upphävs av annan anledning och värdepappersbolaget tagit del av överförmyndares beslut härom. Därefter gäller oinskränkt
i Depå/kontoavtal angivna villkor och Allmänna bestämmelser för
Depå/kontoavtal.
8 Värdepappersbolaget är skyldig att underrätta överförmyndaren när
värdepappersbolaget eller ställföreträdaren säger upp Depå/kontoavtal vid
andra tidpunkter än de som anges ovan i punkten 7.
___________________
Dessa Särskilda Bestämmelser har utarbetats efter förhandling mellan å ena
sidan Svenska Kommunförbundet och å andra sidan Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen för värdepappersinstituten.

