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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.

Päivänsisäistä Intraday-lyhyeksimyyntiä koskevaan sopimukseen sovelletaan 
kulloinkin voimassa olevia Intraday-lyhyeksimyynnin yleisiä ehtoja. Tarjous 
Intraday-lyhyeksimyyntisopimuksen tekemisestä on voimassa toistaiseksi. 
Intraday-lyhyeksimyyntisopimuksen voimassaolosta aiheutuu Asiakkaalle 
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Hinnasto löytyy 
verkkosivuilta www.nordnet.fi. 

Lyhyeksimyynnin seurauksena Asiakkaalle voi aiheutua veroja ja muita maksuja. 
Lisätietoja löytyy Säilytystili-/tilisopimuksen kappaleesta F.

Yleistä tietoa Intraday-lyhyeksimyynnistä
Intraday eli päivänsisäisellä lyhyeksimyynnillä tarkoitetaan käytäntöä, jossa 
Asiakas myy sellaisia osakkeita, joita hän ei omista myyntihetkellä ja jotka hän 
hankkii itselleen myöhemmin saman kaupankäyntipäivän aikana. Asiakkaan on 
täytettävä velvoitteensa Intraday-lyhyeksimyynnin yleisten ehtojen mukaisesti 
ja suljettava positionsa oikeana päivänä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
lyhyeksimyyntiasetuksen mukaisesti, asetus (EU) N:o 236/2012 (annettu 
14.3.2012) lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä 
kysymyksistä (lyhyeksimyyntiasetus).

Nordnetin oikeus ottaa arvopaperilainoja ja sulkea lyhyitä positioita
Nordnetillä on oikeus ottaa Asiakkaan lukuun välittömästi arvopaperilaina tai 
vaihtoehtoisesti sulkea Asiakkaan lyhyet positiot ostamalla takaisin osakkeita, 
mikäli Nordnet katsoo sen tarpeelliseksi lyhyeksimyyntiasetuksen asettamien 
vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

Tietoa riskeistä
Arvopaperikaupankäyntiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi 
sekä nousta että laskea, eikä ole takeita siitä, että Asiakas saa sijoittamansa 
pääoman takaisin. Historiallinen arvonkehitys ja tuotto eivät anna luotettavaa 
suuntaa tulevasta kehityksestä ja tuotosta. Lyhyeksimyynnin yhteydessä 
Asiakas voi menettää kaiken sijoittamansa pääoman tai enemmän, jos positiota 
ei suljeta oikeaan aikaan.

Ennakkotietoja koskien 
Intraday-lyhyeksimyyntisopimusta

Sopimuksen kesto ja irtisanominen 
Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja Asiakas tai Nordnet voi irtisanoa 
sen päättymään välittömästi. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Nordnetin 
Intraday-lyhyeksimyyntisopimus lähettämällä asiaa koskeva ilmoitus 
Nordnetille 14 päivän kuluessa sopimuksen tekopäivästä. Jos Asiakas ei käytä 
peruuttamisoikeutta edellä mainitussa määräajassa, sopimus on sitova.
Peruuttamisoikeutta ei ole siltä osin, kun kyseessä ovat yksittäisiet sopimukset, 
palvelut, nostot, ostot, myynnit, maksut, toimeksiannot, siirrot yms. tai vastaavat 
toimenpiteet, jotka Nordnet on suorittanut Asiakkaan pyynnöstä ennen 
peruuttamisoikeuden käyttämistä. Kaikki mahdolliset avoinna olevat positiot 
tulee sulkea, ennen kuin Nordnetin Intraday-lyhyeksimyyntisopimus voidaan 
päättää. 

Jos Asiakas käyttää peruuttamisoikeutta, Nordnetillä on oikeus korvaukseen 
sopimuksen mukaisista palveluista ja kuluista siltä ajalta, kun Asiakas on 
käyttänyt palvelua. Peruutusoikeuden käyttämiseksi Asiakkaan on ilmoitettava 
asiasta Nordnetille.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Intraday-lyhyeksimyyntisopimukseen 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.

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 Asiakas haluaa neuvontaa tai on tyytymätön Nordnetin tekemään 
päätökseen, Asiakas voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. 
Asiakkaalla on myös mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan tai 
yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
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