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ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MERITI STIFTELSETJÄNSTS 
WEBBTJÄNST FÖR DEPÅKUNDER 
1. BAKGRUND
Meriti Stiftelsetjänst AB ger dig som kund tillgång till vår webbtjänst. Syftet med webbtjänsten är att 
tillgodose våra kunders behov av att få information på ett snabbt och effektivt sätt. 

2. OMFATTNINGEN AV WEBBTJÄNSTEN
Dessa villkor gäller för kundens användning av Meriti Stiftelsetjänsts webbtjänst. Med webbtjänst 
avses de tjänster som Meriti Stiftelsetjänst vid var tid erbjuder via Meriti Stiftelsetjänsts hemsida. 
Innehållet i tjänsten kan variera från tid till annan. Förutom dessa allmänna villkor gäller de 
instruktioner och bestämmelser som Meriti Stiftelsetjänst meddelar vid var tid. 

Samtliga uppgifter om stiftelsens värdepappersinnehav och saldouppgifter baseras på senast kända 
information som Meriti Stiftelsetjänst erhållit från Skandinaviska Enskilda Banken. 

3. ÅTKOMST TILL WEBBTJÄNSTEN
För åtkomst till webbtjänsten krävs att kunden skriftligen ansöker om tillgång till Meriti 
Stiftelsetjänsts webbtjänst. Kunden godkänner dessa allmänna villkor i samband med ansökan. För 
att få tillgång till webbtjänsten krävs en registrerad användaridentitet och lösenord. För att kunna ta 
del av webbtjänsten förbinder sig kunden vidare att: 

• genom behörig företrädare ansöka om webbtjänsten
• ange korrekt personnummer
• vid var tid följa dessa allmänna villkor
• i övrigt följa Meriti Stiftelsetjänsts instruktioner och bestämmelser som avser de aktuella

tjänsterna.

4. ANVÄNDNING AV WEBBTJÄNSTEN
Webbtjänsten når kunden via uppkoppling mot internet och genom att gå in på Meriti Stiftelsetjänsts 
hemsida, www.meritistiftelsetjanst.se. Kunden ansvarar alltid för den utrustning som krävs för att nå 
webbtjänsten såsom kommunikationsutrustning, programvara och internetuppkoppling samt svarar 
för sina uppkopplingskostnader mot Internet. För att kunna få tillgång till tjänsterna tilldelar Meriti 
Stiftelsetjänst, efter ansökan, kunden ett användarnamn och ett lösenord. Observera att 
inloggningsuppgifterna är personliga, och inte får överlåtas till någon annan. Användarnamn och 
lösenord levereras via post.  
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Kunden är ansvarig för att: 

• inte avslöja något av lösenorden för någon annan person
• förvara lösenorden på ett betryggande och säkert sätt
• ansvara för skada som kan uppkomma genom försummelse från den behöriges sida vid

handhavandet av lösenorden
• omedelbart anmäla eventuell förlust av lösenorden till Meriti Stiftelsetjänst
• skyndsamt skriftligen meddela Meriti Stiftelsetjänst om en användaridentitet av någon

anledning ska återkallas eller ändras.

5. DRIFTAVBROTT
Kunden är medveten om att det kan förekomma driftavbrott eller andra typer av fel i Meriti 
Stiftelsetjänsts eller i någon annans IT-system, tele- eller elsystem eller i motsvarande 
nätförbindelser vilka kan påverka kundens åtkomst till webbtjänsten. 

6. UNDERHÅLL ELLER UPPDATERING AV WEBBTJÄNSTEN
Meriti Stiftelsetjänst har i syfte att underhålla eller uppdatera webbtjänsten, eller om det finns skälig 
anledning att anta att Meriti Stiftelsetjänst kommer att lida väsentlig skada genom tillhandahållande 
av webbtjänsten, rätt att stänga åtkomsten till webbtjänsten. 

7. PRIS
Tillgången till webbtjänsten är för närvarande kostnadsfri. Meriti Stiftelsetjänst förbehåller sig rätten 
att i framtiden ta ut en avgift för tillgången till webbtjänsten. Meriti Stiftelsetjänst ska i sådant fall i 
skälig tid dessförinnan underrätta kunden. Underrättelse kan ske genom att Meriti Stiftelsetjänst via 
webbtjänsten lämnar information om priset minst trettio (30) dagar före ändringen träder i kraft. 

8. AVTALSTID
Avtalet gäller tills vidare. Kunden äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och 
Meriti Stiftelsetjänst med trettio (30) dagars uppsägningstid. Meriti Stiftelsetjänst har rätt att säga 
upp detta avtal med omedelbar verkan om kunden väsentligt åsidosatt sina skyldigheter gentemot 
Meriti Stiftelsetjänst eller om kunden inte längre uppfyller kraven för att inneha webbtjänsten. 

9. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN MM
Meriti Stiftelsetjänst har rätt att ändra de allmänna villkoren, webbtjänsten och de tekniska 
förutsättningarna för användningen av webbtjänsten. Ändringen kan orsakas av ändringar i 
lagstiftning, föreskrifter, kollektivavtal, praxis, den tekniska utvecklingen eller säkerhetslösningen, 
vilket medför att förutsättningarna för av webbtjänsten använd teknik eller tjänsteutbudet 
förändras. 

Ändringar av de allmänna villkoren träder i kraft tio (10) dagar efter att Meriti Stiftelsetjänst på 
webbplatsen informerat om ändringen. Ändringen gäller dock omgående om ändringen beror på ny 
lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, förändringar i kollektivavtal eller praxis. Vid ändringar i de 
allmänna villkoren har kunden rätt att omedelbart, dock senast inom 30 dagar från villkorsändringen, 
säga upp avtalet skriftligen till upphörande. 
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10. ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1 FORCE MAJEURE 

Meriti Stiftelsetjänst är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk 
eller utländsk myndighetsåtgärd, krig, krigsliknande händelse, strejk, bojkott, blockad, lockout eller 
annan liknande omständighet, inklusive data- eller telefel. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, 
bojkott och lockout gäller även om Meriti Stiftelsetjänstsjälvt vidtar eller är föremål för sådan 
konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Meriti Stiftelsetjänst att vidta åtgärd på grund av omständighet 
som anges i första stycket ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för 
prestation för tid varunder dröjsmålet varar. 

10.2 DRIFTAVBROTT 

Meriti Stiftelsetjänst ansvarar inte i något fall för skada som åsamkas kunden genom att kunden inte 
får tillgång till webbtjänsten på grund av underhåll av IT-system, driftavbrott eller andra störningar i 
Meriti Stiftelsetjänsts IT-miljö och IT-system eller i av annan leverantör tillhandahållet IT-system eller 
av annat likartat skäl. Meriti Stiftelsetjänst ansvarar inte i något fall för skada som inträffar genom att 
kunden inte iakttagit de villkor, anvisningar eller instruktioner som gäller för webbtjänsten. Meriti  
Stiftelsetjänst ansvar inte heller för skada som åsamkas kunden och som beror av fel i dennes egen 
data- och kommunikationsutrustning, programvara eller internetabonnemang. 

10.3 RISK FÖR MEDDELANDEN 

Kunden står risken för att skriftliga meddelanden till Meriti Stiftelsetjänst avseende webbtjänsten 
försenas, förvanskas eller inte kommer fram. 

10.4 ÖVRIGA HÄNDELSER 

Skador som uppkommit i andra fall ska inte ersättas om Meriti Stiftelsetjänst varit normalt aktsam. 
Meriti Stiftelsetjänst ansvarar inte för indirekt skada såvida inte skadan orsakats uppsåtligen eller 
genom grov vårdslöshet. Ersättningen för eventuell skada är begränsad till maximalt tio (10) 
prisbasbelopp per kalenderår. 

11. KUNDENS ANSVAR
Som kund förbinder ni er för den eller de personer som ni utnämnt som administratör att klargöra 
innebörden av detta avtal.  

Kunden ansvarar för att den eller de personer som undertecknar avtalet om användning av Meriti 
Stiftelsetjänsts webbtjänst innehar en sådan ställning att de i detta hänseende äger rätt att företräda 
kunden, eller att giltig fullmakt föreligger.  

Kunden ansvarar vidare gentemot Meriti Stiftelsetjänst för skada som orsakats av att kunden eller 
administratören inte följt dessa villkor, instruktioner och bestämmelser som Meriti Stiftelsetjänst 
meddelat för webbtjänsten samt för skada som orsakas Meriti Stiftelsetjänst genom brott. Kunden 
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ansvarar för obehörigt utnyttjande av lösenord eller liknande försummelse från kundens sida vid 
tilldelningen och handhavandet av behörigheter till webbtjänsten. 

12. PERSONUPPGIFTSLAGEN
Meriti Stiftelsetjänst förbinder sig att behandla samtliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen 
(1998:204). Meriti Stiftelsetjänst behandlar endast sådana uppgifter som behövs för att kunna utföra 
den tjänst som överenskommits med kunden. 

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
Tolkning och tillämpning av dessa allmänna villkor ska ske enligt svensk lag. Tvist i anledning av detta 
avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut. 

Allmänna villkor uppdaterade i juni 2015. 
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