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Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) on osa ruotsalaista 
Nordnet Bank AB:ta, jonka pääasiallinen toiminta on tehokkaan 
arvopaperikaupankäynnin tarjoaminen internetissä sekä kokonaisvaltaisen 
tuote- ja palveluvalikoiman tarjoaminen säästämiseen ja kaupankäyntiin 
rahoitusvälineillä. Nordnet Bank AB tarjoaa palveluita kaupankäyntiin ja 
arvopaperisäästämiseen sekä näihin liittyviä pankkipalveluita.

Nordnet Bank AB on Nordnet AB (publ):n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Nordnet Bank AB on pankkiosakeyhtiö, jolla on Ruotsin pankkiliiketoimintalain 
(lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse) nojalla toimilupa 
harjoittaa pankkiliiketoimintaa. Nordnet Bank AB:lla on myös toimilupa 
harjoittaa arvopaperikaupankäyntä Ruotsin arvopaperimarkkinalain mukaan 
(lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 2 kap. 1 § p 1-7) sekä 
eläkesäästämisliiketoimintaa Ruotsin yksilöllisen eläkesäästämislain (lagen 
(1993:931) om individuellt pensionssparande) mukaan.

Ruotsin rahoitustarkastuslaitos, Finansinspektionen, www.fi.se, valvoo 
Nordnet Bank AB:n toimintaa. Lisäksi Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen 
toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta, www.
finanssivalvonta.fi. 

Johdannaiskauppasopimus ym.
Kun teet Johdannaiskauppasopimuksen Nordnetin kanssa, voit käydä kauppaa 
sellaisilla instrumenteilla ja tuotteilla, jotka voidaan selvittää Nasdaq Clearing 
AB:ssä, organisaationumero: 556383-9058 (”Selvitysyhteisö”). Nordnet on 
Selvitysyhteisön selvitysjäsen, minkä ansiosta sillä on mahdollisuus selvittää 
tapahtumia asiakkaan puolesta Säilytysyhteisössä. Mahdollisuus tehdä 
Johdannaiskauppasopimus on voimassa toistaiseksi. 

Johdannaiskauppasopimus säätelee Nordnetin ja asiakkaan välistä suhdetta 
Säilytysyhteisön asiakastapahtumien selvittämisen yhteydessä, esim. vastuiden 
ja sen osalta, miten Nordnetin ja Selvitysyhteisön väliset tapahtumat siirretään, 
siltä osin kuin merkityksellistä, Asiakkaan ja Nordnetin välisiksi. Katso erityisesti 
Tapahtumien selvitystä koskevien yleisten ehtojen kohdat 4, 13–14 ja 17. 
Nordnet rekisteröi lukuusi säilytykseen otetut rahoitusvälineet ja suorittaa 
toimenpiteitä Säilytystili-/tilisopimuksen ja sen yleisten ehtojen mukaisesti. 
Ehdot löytyvät osoitteesta www.nordnet.fi. 

Johdannaiskaupoista peritään palkkioita Nordnetin kulloinkin voimassa olevan 
hinnaston mukaisesti, ks. www.nordnet.fi.  Johdannaiskauppasopimuksen 
voimassaolosta ei veloiteta palkkioita. Siitä, miten palkkiot maksetaan ja miten 
ne syntyvät, on kerrottu Tapahtumien selvitystä koskevien yleisten ehtojen 
kohdassa 21. Johdannaiskaupoista voi seurata veroja ja muita maksuja. Katso 
lisätietoja Säilytystili/tilisopimuksen yleisten ehtojen kappaleesta F.
Sellaisista kaupoista, jotka Nordnet suorittaa asiakkaan lukuun, Nordnet 
toimittaa elektronisen laskelman tai vastaavan selvityksen. Asiakkaan 
pyynnöstä laskelma voidaan lähettää postitse maksua vastaan. Säilytystilien/
tilien ja niihin liitettyjen tilien laskelmat löytyvät Nordnetin verkkopalvelusta 
sisäänkirjautuneena. Vuositiliotteet toimitetaan vuosittain Nordnetin 
verkkopalvelun kautta. Eräitä muita tietoja säilytystiliin/tiliin, liitettyihin tileihin 
ja Nordnetin asiakkaan lukuun säilyttämiin rahoitusvälineisiin liittyen on annettu 
Säilytystili/tilin yleisten ehtojen kohdassa G.3. 

Yleistä tietoa selvityksestä
Selvitys (”Clearing”) on tapa siirtää johdannaissopimusten selvitysriski 
vastapuolelta selvitysyhteisöön, joka toimii vastapuolena ja ottaa vastuun 
osapuolten vastuiden täyttämisestä johdannaiskaupassa. Selvitysyhteisöllä 
on selvitysjäseniä, jotka toimivat joko omaan tai asiakkaansa lukuun 
selvitysyhteisön vastapuolena selvitettävien johdannaiskauppojen osalta. 
Selvittäessään tapahtumaa asiakkaan lukuun selvitysjäsenen ja asiakkaan 
välillä syntyy tapahtuma, jonka ehdot ovat täsmälleen samat kuin vastaavassa 
tapahtumassa selvitysjäsenen ja selvitysyhteisön välillä. Tämä tarkoittaa, 
että alkuperäisen johdannaiskaupan toteutuminen riippuu sitä heijastavan, 
selvitysjäsenen ja selvitysyhteisön välisen, tapahtuman toteutumisesta. 

Ennakkotietoja Johdannaiskauppasopimuksesta 
Nordnetissä

Tietoa riskeistä
Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo 
ja tuotto voi muuttua, eikä ole mitään takeita siitä, että saat takaisin 
sijoitettamasi pääoman. Historiallinen kehitys ja tuotto ei ole tae tulevasta 
kehityksestä ja tuotosta. Lisätietoja kaupankäynnistä johdannaisilla löydät 
lomakkeesta Tietoja asiakkaille kaupankäynnistä optioilla, termiineillä ja muilla 
ohdannaisinstrumenteilla  osoitteessa www.nordnet.fi. 

Sopimuksen kesto ja irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja Asiakas tai Nordnet voi irtisanoa sen 
ilmoituksessa mainittuna päivänä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti

Peruuttamisoikeus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Johdannaiskauppasopimus lähettämällä 
asiaa koskeva ilmoitus Nordnetille 14 vuorokauden sisällä siitä, kun asiakas on 
tehnyt sopimuksen. Jos asiakas ei käytä peruuttamisoikeutta edellä mainitussa 
määräajassa, sopimus on sitova.

Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta siltä osin, kun kyseessä ovat yksittäiset 
sopimukset, palvelut, nostot, myynnit, ostot, maksut, toimeksiannot, siirrot 
yms. tai vastaavat toimenpiteet, jotka Nordnet on suorittanut asiakkaan 
pyynnöstä ennen kuin asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jotta Nordnetin 
Johdannaiskauppasopimus voidaan päättää, kaikki jäljellä olevat positiot on 
ensin suljettava. Lisätietoja on Tapahtumien selvitystä koskevien yleisten 
ehtojen kohdassa 27.

Peruuttamistapauksissa Nordnetillä on oikeus korvaukseen sopimuksen 
mukaisista palveluista ja kuluista siltä ajalta, kun asiakas on käyttänyt kyseessä 
olevaa palvelua. Mikäli asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, on hänen 
ilmoitettava siitä Nordnetille. 

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Johdannaiskauppasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  Riita-asiat koskien 
tätä sopimusta ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, joka on aina Helsingin 
käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena sellaisen asiakkaan ollessa 
kyseessä, joka ei ole kuluttaja.

Kieli
Nordnetin tiedot ja sopimusehdot ovat saatavilla suomeksi ja osin myös 
ruotsiksi. Nasdaq Clearing AB:n toimintaa sääntelevä säännöstö on saatavilla 
englanniksi. 

Asiakasvalitukset
Jos asiakas on tyytymätön Nordnetin tarjoaman palvelun suorittamiseen, on 
tärkeää, että hän ottaa yhteyttä Nordnetiin tuodakseen esille näkökantansa. 
Asiakasvalitukset ja korvausvaatimukset (reklamaatiot) on esitettävä viipymättä 
asiakasvalituksista vastaavalle henkilölle. Lisätietoja reklamaatioiden 
käsittelystä löytyy Säilytystili/tilisopimuksen yleisten ehtojen kohdasta 
G.10. Asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä Nordnetin asiakaspalveluun. 
Nordnetin tavoitteena on vastata reklamaatioihin 14 päivän kuluessa. Jos asian 
selvittäminen vaatii pitemmän käsittelyajan, asiakasta tiedotetaan tästä.
Jos haluat neuvontaa tai olet tyytymätön Nordnetin tekemään päätökseen, voit 
ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Sinulla on myös mahdollisuus 
saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan tai yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
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