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Katuosoite, postiosoite tai vastaava (Väestörekisterissä oleva osoite)
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Allekirjoittamalla sopimuksen hyväksyn ”Nordnetin ehdot Nordnet Blogiin osallistumiselle”
ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä 		

Asiakkaan allekirjoitus / Nimenselvennys

Muista liittää mukaan oikeaksi todistettu kopio henkilöllisyystodistuksesta!
HENKILÖLLISYYSTODISTUS

Kopioi passisi, ajokorttisi tai muu voimassaoleva henkilöllisyystodistuksesi tähän:

Asettele henkilöllisyystodistuksesi tähän ja kopioi yhdessä lomakkeen
kanssa. Seuraavaksi todista kopio oikeaksi. HUOM! Älä teippaa, liimaa tai
nido erillistä henkilöllisyystodistuskopiota lomakkeeseen.
Nimenselvennys Henkilötunnus

Oikeaksi todistaminen = Toinen henkilö (ei asiakas itse) vahvistaa allekirjoituksellaan, että henkilöllisyystodistuskopio vastaa alkuperäiskappaletta.
Mukaan liitetään todistajan nimenselvennys ja puhelinnumero. Allekirjoituksen on oltava mustalla tai sinisellä musteella.

OIKEAKSITODISTAMINEN
Vahvistan, että
kopio vastaa
alkuperäistä
henkilöllisyystodistusta.
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OSOITE

EHDOT NORDNET BLOGIIN OSALLISTUMISELLE

1. TAUSTAA
Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Yhtiö”), y-tunnus 2329589-2, Yliopistonkatu 5,
00100 Helsinki, on osa ruotsalaista Nordnet Bank AB:ia, rek.nro 516406-0021, Box 14077,
SE-167 14 Bromma, jonka pääasiallisena toimintana on tehokkaan arvopaperikaupankäynnin tarjoaminen internetissä sekä kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman tarjoaminen
arvopaperikaupankäyntiin ja -säästämiseen. Nordnet Bank AB:lla on muun muassa toimilupa
harjoittaa pankkiliiketoimintaa ja tarjota sijoituspalveluita. Yhtiön toimintaa valvoo Ruotsin
Finansinspektionen ja lisäksi Suomessa menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.
Nordnet Bank AB on Nordnet AB (publ):n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordnet AB
(publ):n osake on noteerattu NASDAQ OMX Stockholm AB:ssa.
Yhtiö tarjoaa Nordnetblogin, joka on yksityistaloutta, säästämistä ja arvopaperimarkkinoita
käsittelevien mielipiteiden esittämiseen tarkoitettu blogi. Yhtiö voi myöntää henkilölle
oikeuden osallistua Nordnetblogiin kirjoittajana (”Kirjoittaja”) sen jälkeen kun henkilö
on allekirjoittanut sopimuksen Nordnetblogiin osallistumisesta (”Blogisopimus”) ja siten
hyväksynyt nämä ehdot Nordnetblogiin osallistumiselle (”Blogiehdot”).
2. KIRJOITTAJAA KOSKEVAT EHDOT JA VELVOLLISUUDET
Kirjoittaja hyväksyy sen, että Yhtiö julkaisee Kirjoittajan nk. blogiprofiilin Nordnetblogissa
ja että Yhtiö käsittelee Kirjoittajan henkilötietoja siinä laajuudessa kun se on tarpeen
Blogisopimukseen liittyvien järjestelyjen johdosta ja Yhtiön oikeudellisten velvollisuuksien
täyttämiseksi. Kirjoittaja sitoutuu ilmoittamaan kaikista yhteystietojensa muutoksista Yhtiölle.
Kirjoittaja vastaa siitä, että hänen kirjoituksensa Nordnetblogissa ovat kaikilta osin hyvän
tavan sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisia ja muutoinkin muodoltaan sellaisia,
etteivät ne vaaranna Yhtiön hyvää mainetta, asiakassuhteita tai muita suhteita kolmansiin
tahoihin. Kirjoittajan on varmistettava, että hänen kirjoituksiinsa sisältyvät tiedot ovat paikkansapitäviä sekä esitysmuodoltaan asiallisia ja hyvän tavan mukaisia. Kirjoittaja sitoutuu
lisäksi noudattamaan Yhtiön kulloinkin voimassaolevia toimintaperiaatteita Nordnetblogiin
osallistumiselle (”Toimintaperiaatteita”).
Kirjoittaja on velvollinen blogiprofiilissaan ilmoittamaan mahdolliset taloudelliset intressinsä,
kuten työsuhteensa tai osakeomistuksensa, koskien sellaisia rahoitusvälineitä tai liikkeeseenlaskijoita, joita hän käsittelee tai mainitsee kirjoituksissaan.
3. ERITYISET EHDOT SIJOITUSSUOSITUKSIA AMMATTIMAISESTI LAATIVILLE
HENKILÖILLE
Kirjoittaja, joka ammatti- tai liiketoiminnan puitteissa laatii sijoitussuosituksia tai osallistuu
niiden laatimiseen, sitoutuu huolehtimaan siitä, että hänen kirjoituksensa Nordnetblogissa eivät
ole sisällöltään määriteltävissä tai tulkittavissa arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnan
antamissa määräyksissä tarkoitetuiksi sijoitussuosituksiksi tai -analyyseiksi. Tämä tarkoittaa, että ammattimaisesti laaditut rahoitusvälineitä koskevat suositukset, mukaan lukien
näkemykset nykyisistä tai tulevista arvoista tai hinnoista, eivät ole sallittuja Nordnetblogissa.
Sekä suorat suositukset ja ehdotukset (kuten ”osta”, ”pidä”, ”myy”) että epäsuorat viittaukset
sellaisiin (esimerkiksi tavoitehintaan) ovat kiellettyjä.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET
Kirjoittajalla ei ole oikeutta käyttää tai muutoin hyödyntää Yhtiön tavara- tai liikemerkkiä,
toiminimeä tai muuta Yhtiön tekijänoikeuksin suojattua aineistoa.
5. YHTIÖN OIKEUDET
Yhtiö pidättää itselleen oikeuden valvoa Nordnetblogia ja oman harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa Nordnetblogissa olevaa sisältöä. Yhtiö saa myös milloin tahansa rajoittaa Kirjoittajan oikeuksia lisätä aineistoa Nordnetblogiin tai kokonaan poistaa Kirjoittajan
oikeudet.
Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä Nordnetblogin ehtoja ja
Toimintaperiaatteita. Kirjoittaja on velvollinen pitämään itsensä ajan tasalla kulloinkin
voimassaolevista ehdoista ja Nordnetblogin Toimintaperiaatteista sekä noudattamaan niitä.
6. VASTUU JA VAHINGONKORVAUS
Nordnetblogin sisällön luovat sen käyttäjät ja vierailijat. Kukin Kirjoittaja vastaa kirjoitustensa ja kommenttiensa sisällöstä, oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta sekä siitä, että
kirjoitukset ja kommentit ovat soveltuvan lain ja sääntelyn sekä hyvän tavan mukaisia. Yhtiö
ei siten miltään osin vastaa Kirjoittajien tuottamasta sisällöstä, eikä niistä kommenteista, joita
Nordnetblogin lukijat saattavat lisätä kirjoitusten johdosta. Yhtiö ei myöskään miltään osin
vastaa sellaisista toimenpiteistä tai toiminnasta, joihin ryhdytään Nordnetblogissa julkistetun
tiedon perusteella.
Mikäli Kirjoittaja Blogisopimuksen, näiden Blogiehtojen tai kulloinkin voimassaolevien
Nordnetblogin Toimintaperiaatteiden vastaisella toiminnalla tai muutoin toimimalla soveltuvan lain tai sääntelyn vastaisesti aiheuttaa Yhtiölle vahinkoa tai kustannuksia, on Kirjoittaja
Yhtiön vaatimuksesta velvollinen korvaamaan Yhtiölle sellaiset vahingot tai kustannukset.
Kirjoittajalla ei ole oikeutta korvaukseen osallistumisestaan Nordnetblogiin ja Kirjoittaja
vastaa aina itse siitä, että hänellä on osallistumiseen soveltuva laitteisto (kuten tietokone ja
ohjelmistot).
7. IRTISANOMINEN
Blogisopimus on voimassa toistaiseksi ja kumpikin osapuoli voi irtisanoa Blogisopimuksen
päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
8. MUUTA
Kirjoittajalla ei ole oikeutta luovuttaa Blogisopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus luovuttaa Blogisopimuksen mukaiset
oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle ilmoittamalla siitä Kirjoittajalle.
9. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI
Blogisopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan
Helsingin käräjäoikeudessa.

Kirjoittaja sitoutuu lisäksi olemaan lisäämättä Nordnetblogiin sellaisia kirjoituksia, joiden
voidaan tulkita sisältävän osia edellä mainituista sijoitussuosituksista tai -analyyseistä.
Kirjoittaja sitoutuu myös huolehtimaan siitä, ettei hänen kirjoituksiaan, mukaan lukien
mahdollisia vastauksia kommentteihin, voida määritellä tai tulkita sijoituspalveluyrityksistä
annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi.
Kirjoittaja on tietoinen siitä, että sijoitussuositusten ja –analyysien levittämistä sekä sijoitusneuvontaa koskeva sääntely velvoittaa Yhtiötä kaikissa tilanteissa ja että tässä ehtokohdassa
asetetuilla Kirjoittajaa sitovilla rajoituksilla on olennainen merkitys Yhtiölle.
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NORDNET BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEEN
TOIMINTAPERIAATTEET NORDNETBLOGIIN
OSALLISTUMISELLE
Nordnetblogin tarkoituksena on tarjota kirjoittajille foorumi yksityistaloutta, säästämistä
ja arvopaperimarkkinoita käsittelevien ajatusten ja ideoiden esittämiseen. Alla esitetyt
toimintaperiaatteet sitovat jokaista Nordnetblogin kirjoittajaa ja myös yksittäisten
kommenttien kirjoittajia. Kirjoittajana sinä vastaat kaikesta sisällöstä, jota lisäät
Nordnetblogiin ja näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta.
Kaiken Nordnetblogiin lisäämäsi aineiston on liityttävä yksityistalouteen, säästämiseen
tai arvopaperimarkkinoihin. Sinä vastaat siitä, että kirjoituksesi ovat soveltuvien lakien ja
säännösten mukaisia sekä myös siitä, että kirjoituksesi eivät voi vahingoittaa Nordnetin
tavaramerkkiä. Kirjoitusten on oltava suomenkielisiä.
Olet velvollinen huolehtimaan siitä, että kirjoitustesi ei voida katsoa olevan totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon levittämistä ja/tai mahdollisesti arvopaperimarkkina- tai
rikoslaissa kiellettyä markkinoiden väärinkäyttöä. On esimerkiksi kaikilta osin kiellettyä kirjoituksessa ilmaista sisäpiiritiedoksi katsottavaa tietoa tai tavoitella kirjoituksella arvopaperin
markkinahinnan vääristämistä. Sitoudut erityisesti olemaan käsittelemättä kirjoituksissasi ja
mahdollisissa kommenteissasi Nordnet AB (publ):n osaketta tai osakkeen kehitystä suoraan
tai välillisesti.
Kirjoittaja vastaa tuottamansa sisällön oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta ja sopivuudesta.
Nordnetblogissa ei saa julkistaa sellaista sisältöä tai muutoin toimia sellaisella tavalla, joka
loukkaa tai vahingoittaa kolmannen oikeuksia taikka on lain ja säännösten tai hyvän tavan
vastaista. Voit lisätä ja julkaista vain sellaista aineistoa, johon sinulla on tekijänoikeudet tai
jota sinulla on muutoin oikeus julkaista ja levittää. Lisätessäsi aineistoa Nordnetblogiin annat
Yhtiölle ikuisen ja ilmaisen oikeuden käyttää, tallentaa, levittää ja julkaista kyseistä aineistoa
sähköisesti tai muulla tavalla.

Lisäämäsi aineisto ei saa sisältää luvattomia henkilötietoja tai olla luonteeltaan aggressiivista,
uhkaavaa tai vihamielistä esimerkiksi kansan- tai uskonnonryhmiä kohtaan, eikä pornograafisista taikka muutoin lain ja hyvän tavan vastaista.
Nordnetblogia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin kuten markkinointiin tai myyntiin
taikka viruksen tai muun haitallisen ohjelmakoodin levittämiseen taikka muuhun laittomaan,
harhaanjohtavaan, vahingolliseen tai syrjivään tarkoitukseen.
SIJOITUSSUOSITUKSIA AMMATTIMAISESTI LAATIVIEN HENKILÖIDEN ON
ERITYISESTI HUOMIOTAVA SEURAAVA:
Nordnetblogissa ei saa julkaista kirjoituksia, joiden voidaan katsoa olevan arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnan antamissa määräyksissä tarkoitettuja sijoitussuosituksia
tai -analyysejä. Tämä tarkoittaa, että ammattimaisesti laaditut rahoitusvälineitä koskevat
suositukset, mukaan lukien näkemykset nykyisistä tai tulevista arvoista tai hinnoista, eivät ole
sallittuja. Sekä suorat suositukset ja ehdotukset (kuten ”osta”, ”pidä”, ”myy”) että epäsuorat
viittaukset sellaisiin (esimerkiksi tavoitehintaan) ovat kiellettyjä.
Määritelmällä sijoitussuositus tarkoitetaan tiivistetysti suositusta tai tietoa, joka muodostaa
sijoitusta koskevan analyysin tai vastaavan arvion tai esitetään objektiivisena tai riippumattomana selityksenä suosituksen sisällöstä.
Lisätessään sisältöä Nordnetblogiin kirjoittaja hyväksyy nämä toimintaperiaatteet ja sitoutuu
noudattamaan niitä.
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