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1. BEHÖRIGHET ATT TILLTRÄDA VÄRDEFACK
Tillträda till värdefacket kan endast ske under
Valvets öppettider.
Valvet hyr till värdefackinnehavaren ut i kontraktet
angivet värdefack i Valvet och med det nummer
som anges i kontraktet. För nyttjande av
värdefacket gäller nedanstående allmänna villkor.
Dessa innebär bl a att Valvets ansvar för förlust av
eller skada på innehållet i facket är begränsat
(punkt 9).
2. NYCKLAR, KORT OCH KOD M.M.
Till värdefack hör två nycklar.
Värdefackinnehavaren ska förvara nycklarna så att
de inte blir åtkomliga för obehörig person.
Värdefackinnehavaren ska inte heller för någon
obehörig person uppge värdefackets nummer.
Till värdefacken hör kort med kod samt två nycklar.
Värdefackinnehavaren ska inte heller för någon
obehörig person uppge sin kod eller värdefacks
nummer. Nar vardefackinnehavaren fatt uppgift om
koden, ska den lapp dar koden angivits och
tillhorande kuvert genast forstoras.
Vardefackinnehavaren forbinder sig att inte
anteckna koden pa kortet eller lata anteckning om
koden vara fastad vid kortet eller forvarad i samma
omslag eller fodral som kortet, eller i anteckning
om koden ange dess egenskap av kod eller dess
samband med kortet. Värdefackinnehavaren har
tilltrade till vardefacket endast under Valvets
öppettider. Om nyckel eller kort tappas bort, ska
detta omedelbart anmalas till Valvet.
Har nyckel eller kort till värdefacket tappats bort
och foranleder detta att Valvet later oppna
vardefacket, ska vardefackinnehavaren ersatta
Valvet for kostnaderna for oppnandet.
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3. FÖREMÅL SOM INTE FÅR FÖRVARAS I
VÄRDEFACKET
I värdefacket får inte förvaras:
 Narkotika
 Vapen
 Kemikalier
 Explosiva ämnen
 Stöldgods
 Egendom som kommer från brottslig
gärning eller vars innehav utgör brott
 Kontanter
Vid överträdelse av dessa bestämmelser äger
Valvet rätt att säga upp kontraktet till omedelbart
upphörande.
Värdefackinnehavaren är ansvarig för skada som
innehållet i värdefacket förorsakar.

4. PRISER
För värdefacket utgår månadsvis eller årsvis
betalning.
Priset betalas i förskott månadsvis eller årsvis och
anges på kontraktets sida.
5. ÄNDRING AV VILLKOR
Valvet får ändra de villkor som gäller för
värdefacket. Valvet ska underrätta
värdefackinnehavaren om ändring av villkor genom
meddelande till värdefackinnehavaren minst 14
dagar innan ändringen träder i kraft.
6. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Avtalet gäller tills vidare. Värdefackinnehavaren
har rätt att genom skriftligt säga upp sitt kontrakt
med Valvet. Uppsägningstiden är två (2) månader
från den dagen Valvet fått in
värdefackinnehavarens uppsägning.
a. Valvet har rätt att avsluta värdefacket
sextio (60) dagar efter det att Valvet
underrättat värdefackinnehavaren härom
genom meddelande till denne om någon
av följande omständigheter föreligger.
1. Värdefackinnehavaren har inte
betalat värdefackavgiften.
2. Värdefackinnehavaren har i övrigt
brutit mot avtalet.

b. Beslutar Valvet att byta eller flytta

värdefack eller att lägga ned eller flytta
det kontor vid vilket värdefacket är
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beläget, har Valvet rätt att säga till
kontraktet till upphörande två (2)
månader efter det att uppsägningen
kommit värdefackinnehavaren tillhanda.

c. Har Valvet, enligt Valvets bedömning, inte
tillräcklig kännedom om
värdefackinnehavaren enlig lag (2017:630)
om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism har Valvet rätt
att säga upp kontraktet till upphörande en
(1) månad efter det att uppsägningen
kommit till värdefackinnehavaren
tillhanda.

d. Om misstanke, enligt Valvets bedömning,
finns om penningtvätt eller att
värdefacket används eller kommer att
användas för eller i samband med
brottslig verksamhet eller i övrigt i strid
med gällande lagstiftning eller på annat
sätt som kan orsaka skada för Valvet har
Valvet rätt att med omedelbar verkan
säga upp kontraktet.

e. Om värdefackinnehavaren innehar
föremål från punkt 3 i värdefacket så har
Valvet rätt att med omedelbar verkan
säga upp kontraktet.
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Om egendom som förvaras i ett värdefack skadas
eller förkommer på grund av brand, vatten, gas
eller stöld förövad genom inbrott i värdefacket,
svarar Valvet för skadan, såvida den inte visar att
den har vidtagit alla rimliga åtgärder för att
förhindra förlusten eller skadan.
För att Valvet ska ersätta förlust av eller skada på
egendom förvarad i värdefacket ska
värdefackinnehavaren emellertid alltid kunna göra
sannolikt att egendomen har förvarats i
värdefacket samt styrka egendomens värde.
Valvet ersätter aldrig förlust av sådana föremål
som enligt punkt 3 ovan inte får förvaras i
värdefacket.
Valvet är inte ansvarig för skada som beror av
svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om Valvet
själv är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd.

9. MEDDELANDE
Information och meddelanden lämnas genom mail
eller/och per post som värdefackinnehavaren
angett i kontraktet till Valvet.

7. TÖMNING AV VÄRDEFACK
Vid hyrestidens utgång ska värdefacket vara utrymt
och kort och/eller två oskadade nycklar återlämnas
till Valvet.

Rekommenderat brev som Valvet sänder till
värdefackinnehavaren ska anses ha nått
adressaten senast på sjunde dagen efter
avhändandet, om brevet är sent till den adress som
anges i kontraktet eller som eljest är känd för
Valvet.

Har hyrestiden löpt ut utan att
värdefackinnehavaren har tömt värdefacket
och/eller återlämnat nycklarna/kortet, äger Valvet
rätt att bryta upp värdefacket på
värdefackinnehavarens bekostnad.

Värdefackinnehavaren ska omedelbart meddela
Valvet om ändrad adress och övriga ändrade
kontaktuppgifter som är av betydelse för Valvets
möjlighet att lämna meddelande till
värdefackinnehavaren.

Egendom som återfinns i värdefacket omhändertas
och förvaras av Valvet.
Har egendomen inte avhämtats inom tolv (12)
månader efter fackets uppbrytande, får Valvet på
sätt den finner lämpligt realisera egendomen eller i
den mån den saknar handelsvärde, låta förstöra
den. Ur inflytande köpeskilling har Valvet rätt att
göra sig betald för sin fordran jämte kostnaden för
försäljningen. Överskott redovisas till
värdefackinnehavaren.
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