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1. Yleistä
Nordnet Bank AB (yhtiö) tarjoaa yhtiön asiakkaille mahdollisuuden säästää 
kuukausittain ETF:iin (palvelu). Yhtiön kotisivulla on tarkempi kuvaus siitä, miten 
palvelu aktivoidaan ja miten sitä käytetään.

Palvelun käyttäminen edellyttää, että sinulla on säilytystili yhtiössä. Palvelun 
käyttäjänä hyväksyt nämä ETF-kuukausisäästämisen yleiset ehdot (ehdot) 
sekä sen, että palvelua sääntelevät muun muassa myös kuukausisäästämisessä 
käytettävää tilityyppiä koskeva kulloinkin voimassa oleva (i) säilytystili-/
tilisopimus, (ii) Nordnet Bank AB:n säilytystili/tilisopimuksen yleiset 
ehdot, (iii) yleiset ehdot kaupankäynnille rahoitusinstrumenteilla sekä (iv) 
toimintaperiaatteet toimeksiantojen toteutukselle sekä toimeksiantojen 
yhdistämiselle ja jakamiselle ((i)-(iv) yhdessä muiden ehtojen kanssa). Mikäli 
muut ehdot ja nämä ehdot poikkeavat toisistaan, näitä ehtoja on pidettävä 
ensisijaisina. Muut ehdot ovat saatavilla sivuston www.nordnet.fi kohdassa 
Palvelut ja tuotteet/Lomakkeet.

2. Säästösuunnitelma
Kun asiakas haluaa aktivoida palvelun, hän rekisteröi palvelua koskevan 
säästösuunnitelman (säästösuunnitelma) ollessaan sisään kirjautuneena. Tämä 
luo perustan jäljempänä kuvatulle kuukausittain tehtävälle toimeksiannolle. 
Asiakkaan katsotaan tekevän säästösuunnitelmassaan jokaisen yksittäisen 
toimeksiannon säästösuunnitelman ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla on milloin 
tahansa oikeus muuttaa säästösuunnitelmaansa tai lopettaa se. Asiakas on 
itse velvollinen huomioimaan viimeksi tehdyn muutoksen tai päättämisen 
ajankohdan ennen seuraavan toimeksiannon tekemistä (katso tarkemmin 
jäljempänä oleva kohta 3).

Säästösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä asiakas voi tehdä valintansa 
siitä laajasta ETF:ien valikoimasta, jota yhtiö kulloinkin tarjoaa palvelun 
puitteissa. Yritys pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa ETF:ien tarjontaa, 
millä saattaa olla vaikutusta asiakkaan säästösuunnitelmaan. Asiakas on itse 
velvollinen varmistamaan, että asiakkaan säästösuunnitelmaansa rekisteröimät 
ETF:t ovat kussakin tapauksessa mukana siinä ETF:ien valikoimassa, jota yhtiö 
tarjoaa palvelun puitteissa.

Palvelu edellyttää kuukausittaisen vähimmäissumman säästämistä 
yhtiön kotisivulla tarkemmin selostettujen periaatteiden mukaisesti. 
Mikäli säästösuunnitelma sisältää useampia ETF:iä, asiakkaan tulee jakaa 
kuukausittainen säästösumma ETF-kohtaisen prosentin mukaiseksi.

3. Toimeksiantojen tekeminen
Toimeksiannon ajankohta (kauppapäivä) perustuu asiakkaan 
säästösuunnitelmaan.

Asiakkaan toimeksianto tulee kauppapäivänä näkyviin yhtiön kotisivun 
välilehdelle kaupankäynti/Omat toimeksiannot ja kaupat. Uuteen/muutettuun 
säästösuunnitelmaan perustuvan toimeksiannon toteutumisen varmistamiseksi 
uusi/muutettu säästösuunnitelma tulee rekisteröidä viimeistään klo 23.59 
kauppapäivää edeltävänä päivänä. Uuteen/muutettuun säästösuunnitelmaan 
perustuvan toimeksiannon toteutumatta jäämisen varmistamiseksi 
säästösuunnitelman muutos tai mitätöinti tulee rekisteröidä viimeistään klo 
23.59 kauppapäivää edeltävänä päivänä.

Toimeksiantoja tehdessään yhtiö hallinnoi yhdessä ja yhtäläisin ehdoin kaikkien 
asiakkaiden toimeksiantoja, jotka perustuvat säästösuunnitelmiin ja kohdistuvat 
yhteen ja samaan ETF:ään saman kauppapäivän aikana (yhteenlaskettu 
toimeksianto). Yhtiö pidättää oikeuden toteuttaa yhteenlaskettu toimeksianto 
kuten myös yksi tai useampi toimeksianto yhdessä tai useammassa vaiheessa 
kauppapäivän aikana. Kaikki asiakkaat, jotka käyvät kauppaa yhdellä ja 
samalla ETF:llä saman kauppapäivän aikana, saavat ETF:lleen saman 
keskikurssin. Yhtiö ei ole vastuussa siitä, mihin kurssiin toimeksianto toteutuu 
kauppapäivänä.

Mikäli kauppapäivä osuu sellaiseksi päiväksi, jona markkinapaikka, jolla 
asianomaisella ETF:llä käydään kauppaa, on suljettu, yhtiö toteuttaa 
asianomaisen ETF:n oston ensimmäisenä päivänä mainitun markkinapaikan 
avauduttua uudelleen. Asiakasta pyydetään huomioimaan, että eri 
markkinapaikoilla on erilaiset aukioloajat/kauppapäivät.

Yhtiö pidättää oikeuden ilman asiakkaalle etukäteen tehtävää ilmoitusta 
pidättäytyä yhtä tai useampaa ETF:ää koskevan toimeksiannon tekemisestä 
asiakkaan säästösuunnitelman mukaan, mikäli
a)  ETF, jonka asiakas on rekisteröinyt säästösuunnitelmaansa, ei enää sisälly  
 ETF:ien valikoimaan palvelun puitteissa;
b)  kaupankäynti asianomaisella ETF:llä on keskeytetty;
c)  asiakkaan ilmoittamalta tililtä, jota on säästösuunnitelman mukaisesti  
 määrä käyttää toimeksiantoihin, puuttuu varoja (yhtiöllä ei ole mitään  
 velvollisuutta toteuttaa säästösuunnitelman mukaista kuukausisäästämistä,  
 ellei tilillä ole toimeksiannon tekemisen yhteydessä riittävästi varoja  
 kattamaan säästösuunnitelman mukainen summa kokonaisuudessaan);

ETF- eli pörssinoteerattuihin rahastoihin kohdistuvan 
kuukausisäästämisen yleiset ehdot

d)  markkinoilla syntyy poikkeuksellisia heilahteluja tai jokin muu ennakoimaton  
 tilanne, joiden takia yhtiö arvioi toimeksiannon toteuttamatta jättämisen  
 olevan asiakkaan edun mukaista;
e)  yhtiö katsoo, että niin on toimittava asiakkaan, muiden asiakkaiden, yhtiön  
 tai muiden tahojen etujen turvaamiseksi tai
f)  asiakkaan säästösuunnitelmaan sisältyvän jonkin ETF:n hinta on niin korkea,  
 ettei sellaista ETF:ää voida ostaa ilman, että rekisteröity kuukausittainen  
 säästösumma ylittyy (minkä aiheuttaa pelkästään yhden sellaisen   
 ETF:n ostaminen tai myös muiden ETF:ien samanaikainen ostaminen  
 säästösuunnitelman mukaisesti).

Summa, jonka yhtiö on pidättäytynyt sijoittamasta, jää asiakkaan tilille. Asiakas 
ei saa tätä asiaa koskevaa ilmoitusta yhtiötä, vaan se selviää asiakkaalle hänen 
kirjautuessaan sisään tililleen.

Jos yhtiö on toiminut tavanomaisen huolellisesti, yhtiö ei ole vastuussa 
vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle tai toiselle taholle johtuen toimeksiannon 
toteuttamatta jättämisestä edellä tässä kohdassa kuvatun mukaisesti. Yhtiö 
ei vastaa välillisestä vahingosta, ellei välillinen vahinko johdu yhtiön törkeästä 
huolimattomuudesta.

4. Toimeksiannon toteuttaminen suhteessa rekisteröityyn 
säästösuunnitelmaan
Yhtiö tekee kauppapäivänä toimeksiannon täyttääkseen parhaan kykynsä 
mukaan asiakkaan rekisteröidyssä säästösuunnitelmassa määritetyt 
edellytykset.

Yhtiö pyrkii tällöin saavuttamaan sen prosentuaalisen jakauman, jonka asiakas 
on rekisteröinyt säästösuunnitelmaansa. Säästösuunnitelman mukaista 
prosentuaalista jakaumaa ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan tarkasti, mikä 
johtuu erilaisten ETF:ien ja mahdollisten valuuttojen kurssien kulloisistakin 
vaihteluista ja rekisteröidystä kuukausittaisesta säästösummasta. Siksi 
yhtiö pidättää oikeuden sekä ylittää että alittaa asiakkaan rekisteröimät 
prosenttimäärät asiakkaan laskuun hankittavien ETF:ien jakamisen yhteydessä.
Asiakas on tietoinen siitä, ettei yhtiö voi suorittaa ETF:ien ostoja niin, että ne 
vastaavat täysin asiakkaan rekisteröimää tai saatavilla olevaa kuukausittaista 
säästösummaa. Yhtiö pidättää oikeuden hankkia ETF:iä sellaisella summalla, 
joka on mahdollisimman lähellä asiakkaan säästösuunnitelman mukaista 
toivottua säästösummaa, antamatta mitään takeita siitä, mikä summa on 
mahdollista sijoittaa. Yhtiö varautuu tällöin tietyltä osin asianomaisten ETF:ien 
kurssien sekä mahdollisten valuuttakurssien vaihteluihin tarkoituksenaan 
varmistaa, ettei ilmoitettua maksimaalista säästösummaa ylitetä. Summa, jota 
ei ole sijoitettu kauppapäivänä, jää asiakkaan tilille.

5. Yhtiön vastuun rajoitus
Näihin ehtoihin ja muihin ehtoihin perustuvien yhtiön vastuun rajoitusten lisäksi 
yhtiön vastuuseen sovelletaan seuraavia rajoituksia.

Käyttökatkoksia tai muita vikoja tai häiriöitä voi syntyä asiakkaan, yhtiön 
tai muun tahon, esimerkiksi ETF:n liikkeellelaskijan, tietojärjestelmissä, 
(laitteistossa tai ohjelmistossa) ja tele- tai sähköjärjestelmissä, joita käytetään 
palvelun tuottamiseen. Nämä viat tai häiriöt voivat esimerkiksi johtaa siihen, 
että toimeksiannon täytäntöönpano asiakkaan säästösuunnitelman mukaisesti 
viivästyy, sitä ei voida toteuttaa tai sitä ei voida toteuttaa tarkoitetulla tavalla.
Jos yhtiö on toiminut tavanomaisen huolellisesti, yhtiö ei ole vastuussa 
vahingosta, jota edellä mainitut viat tai häiriöt aiheuttavat asiakkaalle tai muulle 
taholle. Yhtiö ei vastaa välillisestä vahingosta, ellei välillinen vahinko johdu 
yhtiön törkeästä huolimattomuudesta.

6. Ehtojen ym. muuttaminen
Näihin ehtoihin tai yhtiön perimiin maksuihin tehtäviä muutoksia aletaan 
soveltaa asiakkaaseen 30. kalenteripäivänä siitä päivästä laskien, jolloin 
asiakkaan voidaan säilytystiliä/tiliä koskevissa yleisissä määräyksissä 
määritellyllä tavalla katsoa vastaanottaneen muutosta koskevan ilmoituksen.

7. Irtisanominen
Asiakas voi milloin tahansa irtisanoa palvelun mitätöimällä 
säästösuunnitelmansa. Muutos tulee voimaan viimeistään päivä sen jälkeen, 
kun säästösuunnitelma on mitätöity.

Sekä yhtiö että asiakas voivat lisäksi irtisanoa palvelun päättymään 
kolmekymmentä kalenteripäivää sen jälkeen, kun osapuoli on ilmoittanut 
asiasta vastapuolelle yhtiön kulloinkin voimassa olevien säilytystiliä/tiliä 
koskevien yleisten määräysten mukaisesti.

8. Maksut
Palvelusta aiheutuvat kustannukset käyvät ilmi yhtiön kotisivulta ja/tai kulloinkin 
voimassa olevasta hinnastosta.
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