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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.

Tietoa intraday-limiitistä
Sen lisäksi, mitä luottoihin sovelletaan Luottosopimuksen, Arvopaperilainoja 
koskevan puitesopimuksen, Säilytystili-/tilisopimuksen yleisten ehtojen ja 
Rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa varten annettujen yleisten ehtojen 
nojalla, intraday-limiittipalveluun sovelletaan Nordnetin erityisiä Intraday-
limiitin yleisiä ehtoja.

Intraday-limiitti tarjoaa ylimääräisen liikkumavaran kaupankäynnille (ns. 
ostovoima) säilytystilillä, joka on 100 prosenttia säilytystilin kunakin 
kaupankäyntipäivänä olemassa olevasta omasta pääomasta. Ylimääräinen 
kaupankäynnin liikkumavara on rajoitettu käyttämättömään luottolimiittiin, 
kuitenkin enintään 3 miljoonaan Ruotsin kruunuun tai vastaavaan määrään 
Norjan kruunuissa, Tanskan kruunuissa ja euroissa. Intraday-limiittiä 
voidaan käyttää vain osake- ja rahastotiliellä, joilla on voimassa hyväksytty 
luottosopimus.

Tietoa riskeistä
Luottoa käytettäessä ja erityisesti intraday-limiitin osalta on tärkeää, että 
seuraat asiakkaana rahoitusvälineiden kurssikehitystä, jotta voit toimia nopeasti 
kurssien laskiessa. Laskevilla markkinoilla on tärkeää, että pystyt arvioimaan 
taloudellisen tilanteesi ja siten myös välttämään suurempia tappioita kuin 
uskot kestäväsi. Ylilainoitustilanne, jolloin lainoitusarvo ei enää kata käytettyä 
luottoa, ei ole sallittu. Pankkipäivän päättyessä asiakas on vastuussa siitä, että 
intraday-limiittiä ei käytetä yön yli. Jos päivän aikana käytettyä intraday-limiittiä 
ei ole maksettu takaisin päivän päättyessä, tästä johtuva ylilainoitustilanne 
ja/tai ylitetty luottolimiitti käsitellään Nordnetin kulloinkin voimassa olevien 
ylilainoitusta/ luottolimitiin ylittämistä koskevien rutiinien mukaisesti.

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. 

Ennakkotietoja koskien 
Intraday-limiittisopimusta

Sopimuksen kesto ja irtisanominen 
Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja Nordnet voi kirjallisesti irtisanoa sen 
päättymään välittömästi. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Nordnetin palvelu 
seitsemän päivän kuluessa ottamalla yhteyttä Nordnetin asiakaspalveluun tai 
poistamalla intraday-limiitin aktiivisuuden palvelussa sisäänkirjautuneena.

Jos Nordnet on irtisanonut sopimuksen, Nordnet käsittelee mahdollisen uuden 
hakemuksen koskien intraday-limiittiä aikaisintaan seitsemän pankkipäivää sen 
jälkeen, kun sopimus on irtisanottu ylilainoituksen/ ylitetyn luottolimiitin vuoksi.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Intraday-limiittiä koskevaan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  Riita-asiat 
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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