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1. Määritelmät 
Seuraavilla käsitteillä on näissä Tapahtumien selvitystä koskevissa yleisissä 
ehdoissa (”Yleiset ehdot”) seuraava merkitys: 

(a)  Pörssi, Nasdaq Stockholm AB, yhteisönumero: 556420-8394. 

(b)  CCP:n laiminlyönti, kun Selvitysyhteisö on Säännöstön mukaan   
 tilanteessa, jossa Yhtiöllä on oikeus sulkea Jäsentapahtumat tai joka johtaa  
 Jäsentapahtumien automaattiseen sulkemiseen. 

(c)  Selvityspäivä, päivä, jolloin Selvitysyhteisö on avoinna selvitystoimintaa  
 varten. 

(d)  Selvitysyhteisö, Nasdaq Clearing AB, yhteisönumero: 556383-9058. 

(e)  Asiakassopimukset, säilytystili-/tilisopimus, osakesäästötilisopimus,  
 säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot ja tapahtumia koskevat asiakirjat 
 – kuten Yleiset ehdot rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa varten  
 tai muut tapahtumia koskevat sopimukset ja ehdot – jotka yhdessä näiden  
 Yleisten ehtojen kanssa määrittävät Asiakastapahtumaa. 

(f) Asiakkaan laiminlyönti, kun Asiakas ei täytä näiden Yleisten ehtojen tai  
 erillisen vakuussitoumuksen mukaisia velvoitteitaan, l 
 akkauttaa maksunsa, asetetaan konkurssiin (tai 
 jättää konkurssihakemuksen), asetetaan selvitystilaan tai hakee   
 yrityssaneerauslain mukaista yrityssaneerausta tai jos on muita Asiakasta  
 koskevia tai Asiakkaalle tapahtuneita kohdassa 29.1 mainittuja seikkoja. 

(g)  Yhteinen Asiakastili, yhteinen omnibustili, joka Yhtiöllä on Selvitysyhteisön  
 kanssa, Jäsentapahtumien rekisteröimiseksi Tapahtumien selvitystä varten. 

(h)  Asiakastapahtuma, Yhtiön ja Asiakkaan välinen Tapahtuma, johon  
 sovelletaan näitä Yleisiä ehtoja kohdassa 4 tarkemmin kuvatulla tavalla. 

(i)  Jäsentapahtuma, Yrityksen ja Selvitysyhteisön välinen tapahtuma, joka  
 vastaa Asiakastapahtumaa ja joka on rekisteröity Asiakkaan Yhteiselle  
 Asiakastilille.

(j)  Jäsenen laiminlyönti, kun Selvitysyhteisö on todennut Yhtiön   
 maksukyvyttömäksi Säännöstön mukaisesti. 

(k)  Nettosumma, summa, joka lasketaan kohtien 7–11 mukaisesti ja jonka  
 Osapuoli maksaa toiselle, kun Asiakastapahtumat suljetaan tai siirretään  
 Jäsenen laiminlyönnin tapauksessa tai suljetaan Asiakkaan laiminlyönnin tai  
 CCP:n laiminlyönnin yhteydessä.

(l)  Säännöstö, kulloinkin voimassa olevat säännöt, jotka Selvitysyhteisö on  
 antanut toimintaansa varten. 

(m) Sulkemispäivä (i) alla olevan kohdan 9 osalta Yhtiön Ennenaikaista  
 Sulkemista koskevassa ilmoituksessa määrittämä Selvityspäivä, jolloin  
 Asiakastapahtumat on suljettu, ii) alla olevan kohdan 8 osalta Selvityspäivä,  
 jonka Selvitysyhteisö on ilmoittanut Jäsentapahtumien sulkemispäiväksi  
 tai Jäsentapahtumien siirtämispäiväksi toiselle selvitysjäsenelle, iii)  
 alla olevan kohdan 10 osalta Selvityspäivä, jonka Selvitysyhteisö (tai  
 kriisinhallintaviranomainen) on määrittänyt Jäsentapahtumien   
 sulkemispäiväksi, ja iv) alla olevan kohdan 7 osalta Selvityspäivä, jona  
 Asiakastapahtumat suljetaan ja jonka Yhtiö on ilmoittanut Ennenaikaista  
 Sulkemista koskevassa Ilmoituksessa.

(n)  Erityiset Siirtoehdot, kohdassa 29.2 erityisinä ehtoina ilmoitetut ehdot, 
 jotka asiakkaan on täytettävä, jotta Asiakkaalla on oikeus siirtää   
 Asiakastapahtumat ja Jäsentapahtumat toiselle selvitysjäsenelle kohdan 12  
 mukaisesti. 

(o)  Liitetyt Vakuudet, Yhtiön Selvitysyhteisölle toimittamat vakuudet, jotka  
 koskevat Jäsentapahtumia ja Asiakastapahtumiin liittyviä muiden   
 asiakkaiden Tapahtumia sekä muiden asiakkaiden Yhteiseen Asiakastiliin  
 liittyviä tapahtumia. 

(p)  Tapahtuma, eli transaktio, Asiakkaaseen liittyvä kauppa, joka tehdään  
 rahoitusvälineellä tai tuotteella, joka voidaan rekisteröidä Selvitysyhteisöön  
 selvitettäväksi Säännöstön mukaisesti.

(q)  Ilmoitus Ennenaikaisesta Sulkemisesta, Yhtiön Asiakkaalle toimittama  
 ilmoitus avoinna olevien Asiakastapahtumien ennenaikaisesta sulkemisesta  
 jäljempänä olevien kohtien 7 ja 9 mukaisesti Yhtiön ilmoituksessa   
 mainitsemana Sulkemispäivänä. 

(r)  Ehtomuutos, taloudellisten ehtojen muutos, joka koskee oikeuksia,  
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 velvoitteita tai Yhtiön tai Selvitysyhteisön avoinna olevan riskin suuruutta  
 Jäsentapahtumaa koskevien ehtojen mukaisesti jonkin ulkoisen seikan tai  
 Selvitysyhteisön toimen tai laiminlyönnin vuoksi, ei kuitenkaan tapahtumien  
 sulkemista koskevan toimen vuoksi, jos sen syynä on CCP:n laiminlyönti tai  
 Jäsenen laiminlyönti.

2. Säännöstön sitovuus ja suhde muihin sopimuksiin 
2.1 Asiakkaan on annettava Yhtiölle Selvitysyhteisön pyytämät tiedot ja myös 
muutoin toteutettava toimenpiteet, jotka Yhtiön mielestä ovat tarpeellisia 
selvityksen kannalta. 

2.2 Jokaiseen Asiakastapahtumaan sovelletaan sekä Asiakassopimusta 
että näitä Yleisiä ehtoja. Nämä Yleiset ehdot täydentävät ja muuttavat siten 
Asiakassopimusta näistä Yleisistä ehdoista ilmenevällä tavalla. 

2.3 Jos ilmenee ristiriitaisuuksia (i) näiden Yleisten ehtojen ja Säännöstön 
määräysten välillä, Säännöstö on esisijainen, ja jos ilmenee ristiriitaisuuksia 
(ii) näiden Yleisten ehtojen tai Säännöstön sekä taustalla olevien 
Asiakassopimusten välillä, nämä Yleiset ehdot ja Säännöstö ovat ensisijaisia. 

3. Panttaus ja vakuus 
3.1 Panttausta koskevat määräykset ovat Säilytystili-/tilisopimuksessa 
kohdassa 9 Panttaus ja osakesäästötilisopimuksessa kohdassa 9 Panttaus 
sekä Säilytystili-/tilisopimuksen yleisissä ehdoissa kohdassa D.3–D.6 sekä 
soveltuvissa tapauksissa luottosopimuksessa kohdassa 16.

3.2 Yhtiön on toimitettava vakuus Selvitysyhteisölle Säännöstön mukaisesti. 

4. Asiakastapahtumat ja Jäsentapahtumat 
4.1 Osapuolet sopivat, että Tapahtumat selvitetään Selvitysyhteisön 
kautta siten, että Yhtiö rekisteröi Tapahtuman Selvitysyhteisölle, joka – jos 
Selvitysyhteisö hyväksyy Tapahtuman selvitettäväksi – rekisteröi vastaavan 
Jäsentapahtuman Yhteiselle Asiakastilille selvitystä varten. Samaan 
aikaan kun Selvitysyhteisö hyväksyy Tapahtuman selvitykseen ja rekisteröi 
Jäsentapahtuman Yhteiselle Asiakastilille, Osapuolten välille syntyy 
Asiakastapahtuma näiden Yleisten ehtojen mukaisesti. 

4.2 Jäsentapahtuman ja Asiakastapahtuman ehdot ovat samat lukuun 
ottamatta seuraavia: 

4.2.1 Asiakastapahtumaan sovelletaan näitä Yleisiä ehtoja ja sitä säännellään 
niillä (ja Jäsentapahtumaa Säännöstöllä); 

4.2.2 Asiakastapahtuman vakuuksien toimittamista koskevat määräykset 
ilmenevät näiden Yleisten ehtojen kohdasta 3.1; ja 

4.2.3 Asiakastapahtuman aikana Yhtiöllä on päinvastainen asema kuin 
Jäsentapahtuman aikana.

4.3 Asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä, (i) että Asiakkaalla on Yhtiöön nähden 
sama Asiakastapahtuman maksu- ja toimitusvelvoite, joka Yhtiöllä on 
Selvitysyhteisöön nähden vastaavan Jäsentapahtuman osalta, (ii) että Yhtiöllä 
on sama Asiakastapahtuman maksu- ja toimitusvelvoite Asiakkaalle, joka 
Selvitysyhteisöllä on Yhtiöön nähden vastaavasta Jäsentapahtumasta, ja 
(iii) että Jäsentapahtumiin Säännöstön mukaan sovellettavat sopimusehdot 
(contract specifications) koskevat myös Asiakastapahtumia siltä osin, kuin 
näistä Yleisistä ehdoista ei muuta ilmene.

4.4 Jos (asiakkaaseen liittyvä) Tapahtuma, joka on rekisteröity toisen 
selvitysjäsenen asiakastilille Selvitysyhteisössä, siirretään Yhtiölle – siirrolla, 
luovutuksella tai muulla Säännöstössä määrätyllä tavalla – ja rekisteröidään 
Yhteiselle Asiakastilille Jäsentapahtumana, syntyy Asiakastapahtuma, joka on 
näiden Yleisten ehtojen mukainen ja johon sovelletaan niitä. 

4.5 Jos Selvitysyhteisö ei hyväksy Yhtiön sopimaa tai toteuttamaa Tapahtumaa 
selvitykseen, Tapahtuma katsotaan mitättömäksi sen toteuttamisesta 
alkaen. Osapuolten välisten mahdollisten korvausvaatimusten tulee perustua 
kustannuksiin, joita kummallekin osapuolelle aiheutuu tällaisen Tapahtuman 
sulkemisesta ja jotka Yhtiö on kohtuuden mukaan laskenut mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun Tapahtumaa ei ole hyväksytty. Jos Tapahtuma on 
toteutettu pörssissä, kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan voi vaatia korvausta 
edellä kuvatulla tavalla. 

4.6 Asiakas hyväksyy sen, että Asiakkaan oikeus Asiakastapahtumien 
ennenaikaiseen sulkemiseen ja vastaaviin toimiin määräytyy vain näiden 
Yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakas luopuu täten kaikista Asiakassopimukseen 
tai muuhun syyhyn perustuvista oikeuksistaan Asiakastapahtumien 
ennenaikaiseen sulkemiseen, irtisanomiseen ja vastaaviin toimiin. 
Ennenaikaisesti suljettujen Asiakastapahtumien lopputilitykseen sovelletaan 
vain näissä Yleisissä ehdoissa olevia sääntöjä. 
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5. Ehtomuutos 
5.1 Kun Jäsentapahtumaa koskee Ehtomuutos, Yhtiön on muutettava 
Asiakastapahtuman ehtoja siten, että ne ovat yhdenmukaisia Jäsentapahtuman 
ehtojen kanssa. 

5.2 Siinä tapauksessa, että Yhtiö saa voittoa Ehtomuutoksen vuoksi, Yhtiön 
tulee maksaa Asiakkaalle tätä vastaava summa. Asiakas korvaa Yhtiölle 
mahdolliset kohtuulliset kustannukset tai menetykset, jotka johtuvat 
Ehtomuutoksesta. 

5.3 Jos Yhtiö katsoo kaupallisesti hyväksyttävistä syistä, että 
Asiakastapahtuman ehtoja ei ole mahdollista muuttaa kohdan 5.1 mukaisesti, 
Asiakastapahtuma joko suljetaan kohdan 7 mukaisesti tai siihen liittyvä 
Jäsentapahtuma siirretään toiselle selvitysjäsenelle kohdan 12 mukaisesti. 

6. Lainvastaisuus 
6.1 Jos laki, asetus tai muu säädös astuu voimaan tai sitä muutetaan, tai 
toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen tekee päätöksen tai muuttaa 
tällaisen lain, asetuksen, säädöksen tai päätöksen tulkintaa ja tämän vuoksi 
jonkin Asiakastapahtuman voimassa pitäminen tai Asiakastapahtuman 
mukaisen velvoitteen täyttäminen muuttuu lainvastaiseksi tai näiden 
Asiakastapahtumaa koskevien Yleisten ehtojen määräyksen noudattaminen 
muutoin muuttuu lainvastaiseksi, asianomaisen osapuolen on viipymättä 
ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle. 

6.2 Osapuolten tulee suorittaa kohtuullisia toimia päästäkseen sopimukseen 
Asiakastapahtumasta tai Asiakastapahtumista, johon tai joihin kohdistuu 
kohdassa 6.1 tarkoitettu seikka. Elleivät osapuolet pääse sopimukseen 
tarvittavat muutokset sisältävästä järjestelystä viidentoista (15) Selvityspäivän 
kuluessa kyseisen ilmoituksen päivämäärästä, asianomaisella osapuolella 
on oikeus sanoa irti ajankohtaiset Asiakastapahtumat ennenaikaisesti. 
Tällaisesta ennenaikaisesta irtisanomisesta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle. 
Tällaisten Asiakastapahtumien sulkemiseen sovelletaan kohdassa 7 esitettyjä 
periaatteita. 

7. Tapahtumien ennenaikainen sulkeminen muutoin kuin 
laiminlyöntitapauksessa 
7.1 Kun Asiakastapahtumia suljetaan ennenaikaisesti Yhtiön aloitteesta näiden 
Yleisten ehtojen mukaisesti muutoin kuin kohdan 9 ja 11 mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia kohtia 7.2–7.5. 

7.2 Ennenaikaisen sulkemisen seuraukset määräytyvät näiden Yleisten ehtojen 
mukaisesti, jolloin sovelletaan kohtien 9 ja 11 mukaista määräystä osapuolten 
velvoitteiden ennenaikaisesta sulkemisesta ja loppulaskelmasta Asiakkaan 
laiminlyönnin tapauksessa näiden Yleisten ehtojen mukaisesti. Tällaisen 
sulkemisen ja loppulaskelman tapauksessa suljetut Asiakastapahtumat 
katsotaan ainoiksi näiden Yleisten ehtojen mukaisiksi tapahtumiksi. 

7.3 Asiakastapahtumien ennenaikainen sulkeminen ei vaikuta tällaisiin 
Asiakastapahtumiin liittyviin velvoitteisiin, jotka ovat syntyneet ennen 
sulkemista. 

7.4 Kun asiakastapahtuma suljetaan, Yhtiön on annettava Asiakkaalle Ilmoitus 
Ennenaikaisesta Sulkemisesta. 

7.5 Kun Asiakas on saanut ilmoituksen Ennenaikaisesta Sulkemisesta, 
Asiakas voi pyytää, että siihen liittyvät Jäsentapahtumat siirretään kohdan 12 
(Tapahtumien siirtäminen muutoin kuin laiminlyöntitapauksessa) mukaisesti. 
Siirto on tehtävä kymmenen (10) Selvityspäivän kuluessa. Jos Jäsentapahtumia 
ei ole siirretty mainitussa ajassa, Asiakastapahtumat suljetaan kymmenen (10) 
Selvityspäivän kuluessa. 

8. Tapahtumien siirtäminen ja ennenaikainen sulkeminen Jäsenen 
Laiminlyönnin tapauksessa 
8.1 Jäsenen Laiminlyönnin tapauksessa kyseiset Jäsentapahtumat 

8.1.1 suljetaan, ja osapuolten näiden Yleisten ehtojen mukaisista 
velvoitteista tehdään seuraavassa esitetyn mukainen loppulaskelma, jolloin 
Jäsentapahtumiin liittyvät Asiakastapahtumat suljetaan automaattisesti 
samanaikaisesti Jäsentapahtumien kanssa; tai 

8.1.2 siirretään yhdessä Liitettyjen Vakuuksien kanssa jollekin Selvitysyhteisön 
muista selvitysjäsenistä Säännöstön mukaisesti (porttaaminen), jolloin kaikki 
Asiakkaan ja Yhtiön väliset kyseiseen Asiakastapahtumaan liittyvät velvoitteet 
lakkaavat automaattisesti ja välittömästi. Osapuolten välisistä mahdollisista 
jäljellä olevista velvoitteista tehdään seuraavanlainen loppulaskelma. 

8.2 Seuraavien seikkojen arvosta: 
8.2.1 Suljettujen Asiakastapahtumien arvon Sulkemispäivänä kohdan 8.1.1 
mukaisesti on vastattava niihin liittyvien suljettujen Jäsentapahtumien 

arvoa, jolloin arvo koostuu Selvitysyhteisön kustannuksista ja tuotoista, jotka 
aiheutuvat Jäsentapahtumien sulkemisesta Säännöstön mukaisesti, ja 

8.2.2 Selvitysyhteisö määrittää siirretyt Jäsentapahtumat Sulkemispäivänä 
kohtuulliseen markkina-arvoon. 

8.3 Asiakkaan on kohtien 11.1 ja 11.2 mukaisesti määritettävä Nettosumma ja 
ilmoitettava siitä Yhtiölle mahdollisimman pian Asiakastapahtuman sulkemisen 
jälkeen. Jos Yhtiö pyytää Nettosumman määrittämistä eikä Asiakas määritä 
nettosummaa kahden Selvityspäivän kuluessa tällaisesta pyynnöstä, Yhtiö voi 
sen sijaan määrittää Nettosumman kohtien 11.1 ja 11.2 mukaisesti. 

9. Tapahtumien ennenaikainen sulkeminen Asiakkaan laiminlyönnin 
tapauksessa 
9.1 Asiakkaan laiminlyönnin tapauksessa Yhtiöllä on oikeus (i) sulkea 
Asiakastapahtumat välittömästi toimittamalla Asiakkaalle Ilmoitus 
Ennenaikaisesta Sulkemisesta, jolloin Osapuolten näiden Yleisten ehtojen 
mukaisista velvoitteista on suoritettava loppulaskelma seuraavassa kuvatulla 
tavalla, ja (ii) toteuttaa Säännöstön mukaiset tarvittavat toimet siirtääkseen 
asiaankuuluvat Jäsentapahtumat Yhteiseltä Asiakastililtä omalle tililleen 
Selvitysyhteisöön, jossa Yhtiö selvittää omat tapahtumansa. 

9.2 Yhtiön on laskettava tai määritettävä suljettujen Asiakastapahtumien arvo 
(Sulkemispäivänä kohdan 9.1 mukaisesti) kohtuulliselle tasolle. Suljettujen 
Asiakastapahtumien arvoa laskettaessa Yhtiön on otettava huomioon muun 
muassa kustannukset ja tuotot, jotka syntyvät vastatapahtumista (mukaan 
luettuna jo toteutetut), korvaavista tapahtumista tai Asiakastapahtumien 
suojauksista, voiton menetyksestä, tappioista, kustannuksista ja kuluista. 

9.3 Yhtiön on kohtien 11.1 ja 11.2 mukaisesti määritettävä Nettosumma ja 
ilmoitettava siitä Asiakkaalle mahdollisimman pian Asiakastapahtuman 
sulkemisen jälkeen. 

9.4 Asiakkaan laiminlyönnissä, joka tarkoittaa sitä, että Asiakas ei ole 
toimittanut tarvittavaa vakuutta tai on toiminut muulla tavoin ehtojen 
vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus – vaihtoehtona kohdissa 9.1 – 9.3 mainitulle – 
sulkea välittömästi Asiakastapahtumat Asiakasta kuulematta siltä osin kuin 
Yhtiö katsoo tarpeelliseksi korjatakseen puutteen, turvatakseen vaateensa 
Asiakasta kohtaan ja turvatakseen asemansa esimerkiksi ottamalla vakuudet 
käyttöön ja toteuttamalla muita toimia, kuten tehdä uusia Asiakastapahtumia 
Asiakkaan lukuun. Tällaisen sulkemisen yhteydessä sovelletaan tätä kohtaa 9 
ja kohtaa 11, mutta mahdollisia suljettuja Asiakastapahtumia tulee pitää ainoina 
näiden Yleisten ehtojen mukaisina tapahtumina. 

10. Tapahtumien ennenaikainen sulkeminen CCP:n laiminlyönnin 
tapauksessa 
10.1 CCP:n laiminlyönnin tapauksessa Asiakastapahtuma suljetaan 
automaattisesti samanaikaisesti siihen liittyvän Jäsentapahtuman kanssa. 
Suljetun Asiakastapahtuman arvon tulee vastata suljetun Jäsentapahtuman 
arvoa. Sulkemispäivänä suljettujen Asiakastapahtumien tämän kohdan 10.1 
mukainen arvo määräytyy Selvitysyhteisön tähän liittyvien Jäsentapahtumien 
sulkemisesta aiheutuvien kulujen ja tuottojen perusteella Säännöstön 
mukaisesti. Yhtiön on kohtien 11.1 ja 11.2 mukaisesti määritettävä Nettosumma 
ja ilmoitettava siitä Asiakkaalle mahdollisimman pian Asiakastapahtuman 
sulkemisen jälkeen. 

11. Jäsenen laiminlyöntiä, Asiakkaan laiminlyöntiä tai CCP:n laiminlyöntiä 
koskevat yhteiset määräykset 
11.1 Nettosumma, joka toisen Osapuolen on maksettava toiselle Osapuolelle 
Jäsenen laiminlyönnin, Asiakkaan laiminlyönnin tai CCP:n laiminlyönnin 
tapauksessa, on seuraavien erien summa: 

11.1.1 kaikkien suljettujen Asiakastapahtumien kokonaisarvo; positiivinen 
kokonaisarvo hyvitetään Asiakkaalle, negatiivinen Yhtiölle; 

11.1.2 Asiakkaan ja Yhtiön väliset jäljellä olevat summat, jotka liittyvät 
suljettuihin Asiakastapahtumiin tai jotka ovat muutoin syntyneet näiden 
Yleisten ehtojen mukaisesti tai niiden yhteydessä. Asiakkaalle hyvitettävä 
jäljellä oleva summa ilmoitetaan positiivisena summana ja Yhtiölle hyvitettävä 
negatiivisena summana. 

11.2 Kohdan 11.1 mukaiset jäljellä olevat summat erääntyvät maksettaviksi 
viimeistään Sulkemispäivänä. Jos kyseiset summat ovat muussa 
valuutassa kuin Ruotsin kruunuina, ne muunnetaan kruunuiksi Riksbankenin 
Sulkemispäivän fixing-kurssin mukaisesti. 

11.3 Jos Nettosumma on positiivinen, Yhtiö maksaa summan Asiakkaalle, ja 
jos Nettosumma on negatiivinen, Asiakas maksaa sen Yhtiölle. Nettomäärä 
maksetaan Ruotsin kruunuina.
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12. Tapahtumien siirtäminen muutoin kuin laiminlyöntitapauksessa 
12.1 Asiakas voi milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella Yhtiölle pyytää yhden 
tai useamman Asiakastapahtuman ja niihin liittyvien Jäsentapahtumien siirtoa 
yhdelle tai useammalle Selvitysyhteisön toiselle selvitysjäsenelle. Edellyttäen, 
että kyse ei ole CCP:n laiminlyönnistä, Jäsenen laiminlyönnistä tai Erityisistä 
Siirtoehdoista ja että tällaisen siirron Säännöstössä ilmoitetut ehdot täyttyvät, 
Yhtiön on Asiakkaan siirtopyynnön johdosta toteutettava mahdollisimman 
pian Säännöstön, muiden asiaankuuluvien määräysten ja sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti tarvittavat toimet, jotta pyynnön tarkoittamat 
asiaankuuluvat Jäsentapahtumat voidaan siirtää. 

12.2 Kun tällainen Jäsentapahtuma suljetaan tai poistetaan Yhtiön Yhteiseltä 
Asiakastililtä Säännöstössä edellytetyllä tavalla toteutettaessa kohdan 12 
(Tapahtumien siirtäminen muutoin kuin laiminlyöntitapauksessa) mukainen 
siirto, 

12.2.1 kaikki Asiakkaan ja Yhtiön väliset vastaavaan Asiakastapahtumaan 
liittyvät velvoitteet päättyvät automaattisesti ja välittömästi, ja 

12.2.2 vakuudet, jotka Asiakas on toimittanut Yhtiölle kohdan 3 (Panttaus ja 
vakuus) mukaisesti ja jotka Yhtiön käsityksen mukaan liittyvät kyseisiin Jäsen- 
ja Asiakastapahtumiin, siirretään Asiakkaalle. 

13. Selvityssitoumuksen vapaa harkinta
13.1 Näiden Yleisten ehtojen mukaan Yhtiöllä ei ole velvollisuutta selvittää 
Asiakastapahtumia tai Jäsentapahtumia tai sitoutua niihin. 

14. Yhtiön velvollisuus täyttää sitoumukset Asiakasta kohtaan 
14.1 Yhtiö on velvollinen täyttämään Asiakastapahtumien ehtojen mukaiset 
sitoumuksensa Asiakasta kohtaan vain siltä osin kuin Selvitysyhteisö 
puolestaan täyttää vastaavat näihin liittyvien Jäsentapahtumien ehtojen 
mukaiset sitoumuksensa. Jos Selvitysyhteisö on kuitannut tai vähentänyt 
Yhtiöltä summan Säännöstön mukaisesti, Selvitysyhteisön katsotaan 
täyttäneen tältä osin velvollisuutensa Yhtiötä kohtaan.

14.2 Jos Selvitysyhteisö ei täytä velvoitteitaan tai suorita maksua 
Selvitysyhteisön ja Yhtiön välisten Jäsentapahtumien ehtojen mukaisesti, Yhtiö 
voi Asiakastapahtumien Ehtojen mukaisesti vastaavien asiakkaalle annettujen 
sitoumusten osalta (i) tehdä vastaavan vähennyksen tai pidättää maksun ja/
tai (ii) asettaa tällaisen vastaavan suorituksen ehdoksi, että Selvitysyhteisö 
puolestaan täyttää velvoitteensa Selvitysyhteisön ja Yhtiön välisen 
Jäsentapahtuman ehtojen mukaisesti.

14.3 Saadakseen toteuttaa edellä olevan kohdan 14.2 kohdan (i) tai (ii) mukaisia 
toimia Yhtiön on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet saadakseen saatavansa 
Selvitysyhteisöltä ja heti maksun saatuaan suorittaa vastaava maksu 
Asiakkaalle. Yhtiön on myös ilmoitettava Asiakkaalle Yhtiön toimista kirjallisesti 
mahdollisimman pian. 

14.4 Yhtiöllä ei ole oikeutta ryhtyä 14.2 kohdan (i) ja (ii) mukaisiin toimiin, 
jos Selvitysyhteisön laiminlyönti Yhtiötä kohtaan johtuu Yhtiön törkeästä 
huolimattomuudesta tai siitä, että Yhtiö on rikkonut Säännöstöä. 

15. Selvitysyhteisön toiminta Asiakkaan eduksi Yhtiöön nähden 
15.1 Jos Selvitysyhteisö siirtää Jäsenen laiminlyönnin yhteydessä Säännöstön 
mukaisesti 

15.1.1 asiakkaalle summan, joka vastaa Asiakkaan osuutta (i) Liitettyjen 
Vakuuksien summasta (joka vastaa vakuuksien arvoa, jos Selvitysyhteisö 
on realisoinut ne), (ii) Yhteiselle Asiakastilille tai Yhteiseltä Asiakastililtä 
maksettavasta summasta ja (iii) mahdollisista suojaus- ja muista 
kustannuksista, tai 

15.1.2 Liitetyt Vakuudet (tai summan, joka vastaa vakuuksien arvoa, jos 
Selvitysyhteisö on realisoinut ne) yhdelle tai useammalle Selvitysyhteisön 
muista selvitysjäsenistä tai Asiakkaalle Säännöstön tai näiden Yleisten ehtojen 
mukaisesti, Yhtiön vastaavat velvoitteet Asiakasta vastaan näiden Yleisten 
ehtojen ja erillisen vakuussopimuksen mukaisesti pienenevät vastaavasti, ja 
toisaalta siinä tapauksessa, että kyseinen summa tai siirretty tähän liittyvä 
Vakuus (tai vakuuden arvoa vastaava summa, jos Selvitysyhteisö on realisoinut 
ne), on suurempi kuin Asiakas voi vaatia Yhtiöltä näiden Yleisten ehtojen, 
erillisen vakuussopimuksen tai lain nojalla, Asiakas maksaa kirjallisesta 
pyynnöstä ylimenevän summan Yhtiölle. 

15.2 Asiakkaan velvollisuus korvata Yhtiölle kohdan 15.1 mukaisesti ei vaikuta 
Asiakkaan näiden Yleisten ehtojen mukaiseen kuittausoikeuteen. 

15.3 Jos Selvitysyhteisö siirtää Jäsenen Laiminlyönnin yhteydessä Liitetyt 
Vakuudet toiselle selvitysjäsenelle, katsotaan, että tällaiset siirretyt Liitetyt 

Vakuudet on toimitettu ja siirretty tällaiselle toiselle selvitysjäsenelle sen 
kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti, ja summaa, jonka Asiakas voi vaatia 
tällaiselta toiselta selvitysjäseneltä, korotetaan summalla, joka vastaa tällaisten 
Liitettyjen Vakuuksien arvoa. 

16. Kuittaus ja vähennys 
16.1 Jos osapuolten välinen maksu tulee suorittaa tiettynä valuuttana samana 
Osapuolten välisenä Selvityspäivänä näiden Yleisten ehtojen mukaisesti, 
kumpikin Osapuoli yhdistää kaikki samassa valuutassa maksettavat summat, 
ja se Osapuoli, jonka maksettavaksi jää suurempi kokonaissumma, maksaa 
toiselle Osapuolelle ainoastaan näiden kokonaissummien välisen erotuksen, 
ja jos Osapuolten vastaavat kokonaissummat ovat yhtä suuret, kyseisessä 
valuutassa ei suoriteta maksua.

16.2 Osapuoli, joka ei ole laiminlyöntitilanteessa, voi käyttää 6–11 kohdan 
mukaisten Nettosummien maksuvaateita kuittaustyyppisesti CCP:n 
laiminlyöntitilanteessa ja Asiakkaan laiminlyöntitilanteessa tai vastaavasti 
Jäsenen laiminlyöntitilanteessa vähentämällä kaikki toiselle Osapuolelle 
olevat velat, myös erääntymättömät, muiden kuin näiden Yleisten ehtojen 
kattamien sopimusten ja sitoumusten vuoksi. Tällaisen vaatimuksen ei tällöin 
katsota syntyneen loppulaskelman summan toteamisen yhteydessä vaan 
jo laskelman perustana olevien tapahtumien syntymisen tai toteuttamisen 
yhteydessä. Vastaavasti tällä tavoin kuittaukseen oikeutetulla Osapuolella on 
myös oikeus kuittaustyyppisesti vähentää mahdollisesta velasta, joka sillä 
on lasketun Nettosumman perusteella, kaikki vastapuolelta olevat saatavat, 
myös erääntymättömät, jotka perustuvat muihin kuin näiden Yleisten ehtojen 
kattamiin sopimuksiin ja sitoumuksiin. Tämän kohdan 16.2 mukaisessa 
kuittauksessa valuuttamääräiset summat on muunnettava Ruotsin kruunuiksi 
Riksbankenin Sulkemispäivän fixing-kurssin mukaisesti. Edellä kuvatun 
mukaisten erääntymättömien velkojen ja saatavien katsotaan erääntyvän 
viimeistään Sulkemispäivänä. 

17. Vastuu 
17.1 Yhtiö ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Ruotsin tai ulkomaisen 
lain määräyksestä, Ruotsin tai ulkomaisen viranomaisen toimesta, sotilaallisesta 
selkkauksesta, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muusta vastaavasta 
tilanteesta. Lakkoa, saartoa, boikottia ja työsulkua koskeva varaus pätee, 
vaikka Yhtiö itse olisi tällaisten konfliktitoimien kohteena tai ryhtyisi tällaisiin 
konfliktitoimiin. 

17.2 Yhtiö ei korvaa muissa tapauksissa aiheutunutta vahinkoa, jos se on 
noudattanut normaalia huolellisuutta. 

17.3 Yhtiö ei vastaa vahingosta, jonka on aiheuttanut Selvitysyhteisö 
tai toimeksisaajat, joille Yhtiö on antanut toimeksiannon asianmukaista 
huolellisuutta noudattaen. 

17.4 Yhtiö ei ole vastuussa välillisestä vahingosta. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan 
sovelleta, jos välillinen vahinko on aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta. 
Rajoitus ei koske myöskään tilannetta, jossa Asiakas on kuluttaja ja välillinen 
vahinko johtuu Yhtiön huolimattomuudesta.

17.5 Jos Yhtiö ei esteen vuoksi voi suorittaa maksua tai toteuttaa muita toimia 
kohdassa 17.1 tarkoitettujen olosuhteiden vuoksi, toimenpidettä voidaan lykätä, 
kunnes este on poistunut. Jos Yhtiö on tällaisten olosuhteiden vuoksi estynyt 
suorittamasta tai vastaanottamasta maksua/toimitusta, Yhtiöllä tai vastaavasti 
Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa korkoa. 

17.6 Asiakas korvaa ja ottaa vastuulleen kaikki velvoitteet, vaateet, kulut, 
kustannukset tai tappiot, joita Yhtiölle voi aiheutua Asiakastapahtuman tai 
siihen liittyvän Jäsentapahtuman, näiden Yleisten ehtojen tai Yhtiön tekemän 
muun näiden Yleisten ehtojen mukaisen toimen perusteella tai sen vuoksi, että 
Asiakas on rikkonut Säännöstön tai näiden Yleisten ehtojen määräyksiä. 

18. Vero 
18.1 Asiakas hyväksyy sen, että näiden Yleisten ehtojen mukaisesta 
Tapahtumien selvityksestä voi aiheutua veroseuraamuksia ja että Asiakkaan 
on arvioitava itsenäisesti tällaiset veroseuraamukset. Asiakas vastaa 
kaikista veroista ja kustannuksista, joita voi aiheutua näiden Yleisten ehtojen 
mukaisesta Tapahtumien selvityksestä. 

19. Limiitti 
19.1 Yhtiöllä on oikeus rajoittaa niiden Asiakastapahtumien kokoa ja/
tai laajuutta, jotka Yhtiö hyväksyy selvitettäviksi näiden Yleisten ehtojen 
mukaisesti. Yhtiöllä on oikeus yksipuolisesti nostaa tai laskea rajoitusta 
eli limiittiä väliaikaisesti tai toistaiseksi ilman ennakkoilmoitusta. Yhtiön on 
ilmoitettava asiakkaalle asetetusta limiitistä. 

19.2 Asiakas sitoutuu olemaan toteuttamatta Tapahtumia, jotka ylittävät 
asetetun limiitin. Yhtiöllä on kuitenkin aina oikeus, mutta ei velvollisuutta, 
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hyväksyä Tapahtuma selvitettäväksi näiden Yleisten ehtojen mukaisesti (limiitin 
ylittämisestä huolimatta). Jos Asiakas toteuttaa asetetun limiitin ylittäviä 
Tapahtumia, Yhtiöllä on oikeus sulkea Asiakastapahtuma kohdan 7 mukaisesti. 

20. Ilmoitukset 
Ilmoitukset Yhtiöltä 
20.1 Ilmoitus Asiakkaalle annetaan kirjattuna kirjeenä tai tavallisena kirjeenä 
Asiakkaan väestörekisterin mukaiseen (tai vastaavaan) osoitteeseen tai, jos 
tämä ei ole mahdollista, Asiakkaan muutoin Yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. 
Asiakas ja Yritys voivat myös sopia, että viestit lähetetään toiseen osoitteeseen. 
Yhtiöllä on myös oikeus antaa Asiakkaalle ilmoituksia sähköpostitse Asiakkaan 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä viestintätavalla 
(esim. Yhtiön viestikeskuksen kautta), kun Yhtiö katsoo sen sopivaksi. 
Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen Yhtiön kirjattuna kirjeenä tai tavallisena 
kirjeenä lähettämän ilmoituksen viimeistään viidentenä pankkipäivänä 
lähettämisen jälkeen, jos kirje on lähetetty edellä mainittuun postiosoitteeseen. 
Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen sähköpostitse, faksilla, S.W.I.F.T-
järjestelmällä, internetin kautta tai muulla sähköisellä viestintävälineellä 
lähetetyn ilmoituksen lähetyksen ajankohtana, jos ilmoitus on lähetetty 
Asiakkaan ilmoittamaan numeroon tai sähköpostiosoitteeseen tai Yhtiön 
viestikeskuksen kautta. Jos Asiakas saa tällaisen ilmoituksen ajankohtana, 
joka ei ole Yhtiön normaalia työaikaa Suomessa, asiakkaan katsotaan saaneen 
ilmoituksen seuraavana pankkipäivänä.

Ilmoitukset Yhtiölle 
20.2 Asiakas voi lähettää Yhtiölle ilmoituksia Yhtiön viestikeskuksen kautta 
tai kirjeitse. Yhtiölle lähetettävät kirjeet tulee osoittaa Yhtiön verkkosivustolla 
ilmoitettuun osoitteeseen, ellei Yhtiö ole pyytänyt vastausta toiseen 
osoitteeseen. Asiakas voi lähettää Yhtiölle ilmoituksia sähköpostitse vain, 
jos asiasta on erikseen sovittu Yhtiön kanssa. Yhtiön katsotaan saaneen 
Asiakkaan ilmoituksen sinä pankkipäivänä, jona viesti on lähetetty Yhtiön 
viestikeskuksen kautta tai jona postitse lähetetty ilmoitus on saapunut 
mainittuun osoitteeseen. Jos Yhtiö on saanut ilmoituksen viestikeskuksen 
kautta ajankohtana, joka ei ole Yhtiön tavanomaista työaikaa Suomessa, Yhtiön 
katsotaan saaneen ilmoituksen seuraavana pankkipäivänä. Yhtiön katsotaan 
myös vastaanottaneen ilmoituksen Asiakkaalta muussakin tapauksessa, jos 
Asiakas voi osoittaa, että ilmoitus on lähetetty tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Tällöin Yhtiön katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen sinä pankkipäivänä, jona 
Asiakas voi osoittaa, että Yhtiön olisi pitänyt saada se.

Ilmoituksiin valituksesta tai peruutuksesta, jotka kuluttaja on tehnyt Yhtiön 
tekemän arvopaperimarkkinalainsäädännön tarkoittaman luokituksen 
mukaisesti ei-ammattimaisena asiakkaana, voidaan vedota, jos Asiakas voi 
osoittaa, että ne on lähetetty tarkoituksenmukaisella tavalla, vaikka ne olisivat 
viivästyneet, vääristyneet tai jääneet saapumatta. Asiakkaan tulee kuitenkin 
lähettää viesti uudelleen Yhtiölle, jos Asiakkaalla on syytä uskoa, että Yritys ei 
ole saanut ilmoitusta tai että se on vääristynyt. 

21. Maksut 
21.1 Asiakkaan tulee maksaa Yhtiön kulloinkin voimassa olevan hinnaston 
mukaiset tai Asiakkaan ja Yhtiön erikseen sopimat maksut. 

21.2 Lisäksi Asiakas vastaa kohtuullisista kustannuksista, palkkioista ja 
kuluista, joita Yhtiölle aiheutuu näiden Yleisten ehtojen mukaisten sitoumusten 
toteuttamisesta. 

21.3 Palkkiot, kustannukset ja kulut veloitetaan Asiakkaan tililtä. 

22. LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) 
22.1 Asiakkaalla, joka on oikeushenkilö tai joka harjoittaa liiketoimintaa, on aina 
oltava voimassa oleva LEI-tunnus, ja Asiakas sitoutuu pitämään LEI-tunnuksen 
voimassa ja ilmoittamaan Yhtiölle kaikista sitä koskevista muutoksista. 
Jos Asiakkaalla ei ole voimassa olevaa LEI-tunnusta, Yhtiöllä on oikeus 
mutta ei velvollisuutta (i) pidättäytyä Tapahtuman selvityksestä, (ii) sulkea 
Asiakastapahtumia ennenaikaisesti kohdan 7 mukaisesti tai (iii) rekisteröidä 
Asiakkaan lukuun LEI-tunnuksen tai aktivoida tunnuksen, joka ei ole voimassa. 
Jos Yritys rekisteröi tai aktivoi LEI-tunnuksen Asiakkaan lukuun, Asiakas on 
velvollinen korvaamaan Yhtiölle aiheutuneet kustannukset. Yhtiöllä on oikeus 
veloittaa nämä kustannukset asiakkaan Yhtiössä olevalta tililtä. 

22.2 Lisätietoja LEI-tunnusta koskevasta vaatimuksesta on esimerkiksi 
verkkosivustolla www.nordnet.fi ja Suomen Finanssivalvonnan verkkosivustolla 
www.finanssivalvonta.fi. 

23. Henkilötietojen käsittely 
23.1 Yhtiö käsittelee rekisterinpitäjänä hakemusten ja sopimusten yhteydessä 
toimitettuja ja kerättyjä tai muutoin kyseessä olevien tuotteiden ja palveluiden 
hallinnoinnin yhteydessä rekisteröityjä henkilötietoja. Asiakas hyväksyy 
sen, että Yhtiön on käsiteltävä Asiakkaan henkilötietoja ja välitettävä ne 
Selvitysyhteisölle Yhtiön selvittäessä Tapahtumia ja että Yhtiö voi sitoumusten 

täyttämisen yhteydessä välittää henkilötietoja muille, joiden kanssa Yhtiö tekee 
yhteistyötä. Käsittelyn tarkoituksena on henkilötietojen kerääminen, hallinnointi 
ja tallentaminen ennen sopimuksen tekemistä sekä tehtyjen sopimusten 
dokumentointi, hallinnointi ja täytäntöönpano. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä 
lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, markkina-, liiketoiminta- ja 
asiakasanalyysien (mukaan lukien profilointi) suorittamiseksi, markkinoinnin 
toteuttamiseksi sekä tarjottavien palvelujen ja tuotteiden parantamiseksi, 
kehittämiseksi ja mukauttamiseksi asiakkaiden mieltymyksiin. Henkilötietoja 
voidaan käsitellä sovellettavan lain mukaisesti myös muihin tarkoituksiin kuin 
niihin, joita varten ne on kerätty. Jos suoramainonnasta on kieltäydytty, tietoja 
ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin. Täydelliset tiedot henkilötietojen 
käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä osoitteessa https://
www.nordnet.fi/fi/info/henkilotiedot.

24. Muutokset ja lisäykset 
24.1 Näihin Yleisiin ehtoihin tehtävät muutokset tai lisäykset, mukaan lukien 
Yhtiön maksuja koskevat (kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan), 
tulevat Asiakkaaseen nähden voimaan kaksi kuukautta sen jälkeen, kun 
Asiakkaan katsotaan kohdan 20 mukaisesti vastaanottaneen muutos- tai 
lisäysilmoituksen. Tällainen muutos tai lisäys tulee voimaan Asiakkaaseen 
nähden ainoastaan niiden liiketoimien osalta, jotka on hyväksytty selvitystä 
varten sen päivän jälkeen, jona Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen 
ilmoituksen kohdan 20 mukaisesti, paitsi jos muutos tai lisäys johtuu 
muuttuneesta laista, asetuksesta, säädöksestä, tuomioistuimen tuomiosta tai 
viranomaisen päätöksestä tai Säännöstöön tehdystä muutoksesta. 

25. Oikeuksien ja velvollisuuksien luovuttaminen 
25.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää 
Johdannaiskauppasopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan muille 
kokonaisuudessaan tai osittain. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus ilman Asiakkaan 
suostumusta siirtää Johdannaiskauppasopimuksen mukaiset oikeutensa ja 
velvollisuutensa toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. 

26. Raportointi 
26.1 Yhtiö raportoi Asiakastapahtumista Asiakkaalle jatkuvasti Yhtiön kulloinkin 
voimassa olevien käytäntöjen mukaan tai sen mukaan, mitä Asiakas ja Yhtiö 
ovat erikseen sopineet. 

26.2 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 648/2012 
mukaisesti tiedot oikeushenkilöiden tekemistä johdannaissopimuksista 
ja sopimuksen muuttamisesta tai päättämisestä on ilmoitettava 
kauppatietorekisteriin. Raportointivastuu on jokaisella yksittäisellä yrityksellä, 
joka on osapuolena tapahtumassa. Valvontaviranomainen voi muun muassa 
päättää, että jokaiselta, joka rikkoo ilmoitusvelvollisuuttaan, peritään erityinen 
maksu.

Asiakas, joka on oikeushenkilö, antaa Yhtiölle tehtäväksi ja Yhtiö sitoutuu 
ilmoittamaan Asiakkaan tiedot johdannaissopimuksista kaupparekisteriin 
edellä kuvatulla tavalla. Pankin raportointi sisältää sellaiset tapahtumat, jotka 
Asiakas tekee Yhtiön kanssa tai jotka Yhtiö suorittaa Asiakkaan puolesta 
markkinapaikalla tai joissa Yhtiö hoitaa vain selvityksen Asiakkaan puolesta.
Yhtiö raportoi Asiakkaan puolesta seuraavat vastapuolta koskevat tiedot:
•  Asiakas on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli (Non-Financial   
 Counterparty), joka jää alle selvitysrajan (NFC-) (kentät 7 ja 16),
•  Asiakas on itse edunsaaja (”Beneficiary”) tapahtumassa (kenttä 11) ja
•  Tapahtumat eivät liity Asiakkaan liiketoimintaan tai likviditeetin hallintaan  
 (kenttä 15).

Asiakas vastaa antamistaan tiedoista, eikä Yhtiöllä ole velvollisuutta tarkistaa 
Asiakkaalta tai muilta henkilöiltä, kuten markkinapaikalta tai selvitysyhteisöltä, 
peräisin olevia tietoja. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Yhtiölle kaikista 
sellaisista seikoista, joiden vuoksi Yhtiön ilmoittamat vastapuolitiedot ovat 
virheellisiä.

Yhtiö voi pidättäytyä tapahtuman raportoimisesta, jos ilmenee seikka, 
joka Yhtiön arvion mukaan vaikeuttaa raportointia tai johtaa virheelliseen 
raportointiin. 

Yhtiö ei sitoudu virheettömään raportointiin. Yhtiö ei myöskään ota vastuuta 
vahingoista (suorista eikä välillisistä), jotka saattavat aiheutua Asiakkaalle 
virheellisen raportoinnin johdosta. Yhtiö ei myöskään vastaa vahingoista, jotka 
johtuvat Suomen tai ulkomaiden lainsäädännöstä, Suomen tai ulkomaisen 
viranomaisen toiminnasta, sotatapahtumasta, lakosta, saarrosta, boikotista, 
työsulusta, tele- tai datayhteyden katkeamisesta tai muista vastaavista, Yhtiön 
vaikutusvallan ulkopuolisista seikoista. Lakkoa, saartoa, boikottia tai työsulkua 
koskeva varauma pätee, vaikka Yhtiö itse olisi sellaisen konfliktitoimenpiteen 
kohteena tai ryhtyisi sellaiseen. Jos Yhtiöllä on tässä pykälässä kuvailtujen, 
Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolisten olosuhteiden vuoksi este toimenpiteen 
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suorittamiselle kokonaan tai osittain näiden ehtojen mukaisesti, toimenpidettä 
voidaan lykätä, kunnes este on poistunut. 

27. Irtisanominen 
27.1 Johdannaiskauppasopimus on voimassa toistaiseksi, ja kumpi tahansa 
osapuoli voi irtisanoa sen päättymään irtisanomisessa ilmoitettuna päivänä. 
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

27.2 Johdannaiskauppasopimus lakkaa automaattisesti ilman irtisanomista, jos 
Asiakkaan laiminlyönti ja/tai Jäsenen laiminlyönti toteutuu ja kaikki sopimuksen 
nojalla toteutetut Jäsentapahtumat ja Asiakastapahtumat on sen vuoksi suljettu 
tai siirretty. 

27.3 Jos Yhtiö sanoo irti Johdannaiskauppasopimuksen kohdan 27.1 
mukaisesti, Asiakkaalla on oikeus pyytää kymmenen (10) Selvityspäivän 
kuluessa tai, jos Asiakas on kuluttaja, kahdenkymmenen (20) Selvityspäivän 
kuluessa kaikkien Jäsentapahtumien siirtämistä toiselle selvitysjäsenelle 
kohdan 12 (Tapahtumien siirtäminen muutoin kuin laiminlyöntitapauksessa) 
mukaisesti.

27.4 Jos Asiakas sanoo irti Johdannaiskauppasopimuksen kohdan 27.1 
mukaisesti, Yhtiö voi pyytää Asiakasta ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin 
toimiin kaikkien Jäsentapahtumien siirtämiseksi toiselle selvitysjäsenelle. 
Yhtiö voi myös esittää tällaisen pyynnön sanoessaan itse sopimuksen irti 
kohdan 27.1 mukaisesti. Jos siirtoa ei ole tapahtunut kuudenkymmenen 
(60) kalenteripäivän kuluessa yhtiön edellä kuvatusta pyynnöstä, 
Yhtiöllä on oikeus sulkea välittömästi kaikki Asiakastapahtumat, jolloin 
sovelletaan kohtaa 7 (Tapahtumien ennenaikainen sulkeminen muutoin 
kuin laiminlyöntitapauksessa). Yhtiöllä on tämä sulkemisoikeus myös 
todettaessa, ettei ole mahdollista toteuttaa Asiakkaan pyyntöä siirtää kaikki 
Jäsentapahtumat kohdan 27.3 mukaisesti. Johdannaiskauppasopimusta 
sovelletaan huolimatta 27.1 kohdan mukaisesta irtisanomisesta (tai siitä, 
että Johdannaiskauppasopimus on päättynyt jostain muusta syystä) ennen 
päättymispäivää toteutettuihin tapahtumiin, kunnes kustakin tällaisesta 
tapahtumasta aiheutuvat oikeudelliset seikat on selvitetty kokonaisuudessaan. 

28. Aiempien sopimusten irtisanominen 
28.1 Tapauksissa, joissa Asiakkaalla on ollut Tapahtumia, jotka Selvitysyhteisö 
on selvittänyt Asiakassopimuksen A mukaisesti Yhdistetty kauppa- 
ja selvitystili Nasdaq Clearing AB:ssä, ”Vanha Selvityssopimus”) ja 
Selvitysyhteisö on sanonut irti Vanhan Selvityssopimuksen, Vanha Sopimus 
katsotaan irtisanotuksi myös Yhtiöön nähden, kun Asiakas on hyväksynyt nämä 
Yleiset ehdot ja Asiakkaan Tapahtumat on rekisteröity Yhteiselle Asiakastilille 
(ja niitä käsitellään näin ollen näiden Yleisten ehtojen mukaisesti).

29. Lainvalinta ja oikeuspaikka 
29.1 Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näihin Yleisiin ehtoihin 
liittyvät kiistat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa ja muun kuin kuluttaja-
asiakkaan osalta Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. 

30. Erityiset lisämääräykset 
30.1 Asiakkaalla on oikeus siirtää Asiakastapahtumat ja Jäsentapahtumat 
toiselle selvitysjäsenelle kohdan 12 mukaisesti. Tällaiseen siirtoon sovelletaan 
Nordnetin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja.


