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Osapuolet 
1. Osallisyritys

Yrityksen nimi Y-tunnus

Osoite 

2. Asiakas
Yrityksen nimi Y-tunnus 

Osoite 

Sähköpostiosoite 

3. Nordea
Yrityksen nimi 
Nordea Bank Oyj

Asiakas ja Nordea ovat tehneet e-Markets-palvelun asiakassopimuksen, johon sisältyvät e-Markets-palvelun yleiset eh-
dot (mahdollisine muutoksineen) (yhdessä ”Sopimus”). Termeillä, joita ei ole määritelty tässä e-Markets-palvelun osallis-
sopimuksessa, on sama merkitys kuin Sopimuksessa. 

Osallisyritys vahvistaa Asiakkaan ilmoittaneen sille Sopimuksen sisällön sekä ymmärtävänsä Sopimuksen ehdot. Osal-
lisyritys vahvistaa, että Asiakas yksin vastaa Sopimusta ja sen mahdollisia muutoksia koskevista ilmoituksista Osallisyri-
tykselle. 

Osallisyrityksestä tulee Sopimuksen osapuoli tämän Osallissopimuksen allekirjoituksella. Osallisyritykseen sovellettavat 
Sopimuksen ehdot sitovat sitä ja sillä on Sopimuksen mukaiset Osallisyrityksen oikeudet ja velvollisuudet. Asiakkaalla on 
oikeus edustaa Osallisyritystä suhteessa Nordeaan ja kaikkiin Palveluntarjoajiin kaikissa asioissa e-Markets-palvelun 
kautta (tai muutoin e-Markets-palvelun yhteydessä) (mukaan lukien Transaktioiden tekeminen), ja kaikissa Sopimukseen 
liittyvissä asioissa (mukaan lukien Sopimuksen muutokset). 

Osallisyritys on tietoinen, että Käytettävissä oleviin palveluihin sovelletaan niiden omia ehtoja. Tiettyihin Käytettävissä 
oleviin palveluihin sovelletaan kuitenkin e-Markets-palvelun yleisten ehtojen kohtia 16–19,  edellyttäen ettei kyseisestä 
Käytettävissä olevasta palvelusta ole tehty erillistä sopimusta. Käytettävissä olevien palvelujen käyttö edellyttää yleensä, 
että Osallisyritys on tehnyt sopimuksen kyseisestä Käytettävissä olevasta palvelusta asianomaisen Palveluntarjoajan 
kanssa. 

Osallisyritys hyväksyy seuraavat e-Markets-palvelun yleisiin ehtoihin sisällytetyt ehdot: 

(i) Nordea voi muuttaa Sopimusta yksipuolisesti julkaisemalla päivitetyn sopimuksen e-Markets-palvelussa (ks. e-
Markets-palvelun yleisten ehtojen kohta 25).

(ii) Nordealla on oikeus olla yhteydessä Osallisyritykseen sähköpostitse ja käyttää tällöin Osallisyrityksen Nordealle
ilmoittamaa sähköpostiosoitetta kaikissa tarkoituksissa (sekä e-Markets-palveluun sisältyvissä asioissa että sen
soveltamisalan ulkopuolella). Osallisyritys hyväksyy sähköpostin käytön sekä ymmärtää ja hyväksyy sähköpostiin
viestintävälineenä liittyvät riskit (ks. e-Markets-palvelun yleisten ehtojen kohta 29).

(iii) Osallisyritys hyväksyy, että siihen tai sen ja Nordea-konsernin väliseen asiakassuhteeseen liittyviä tietoja voidaan
luovuttaa ja käyttää vapaasti Nordea-konsernin sisällä (ml. alihankkijat) Osallisyrityksen ja Nordea-konsernin väli-
sen yleisen asiakassuhteen hoitamiseen, mukaan lukien palvelun valmistelu ja hallinnointi, Nordea-konserniin
kuuluvan yhtiön tuotteen tai palvelun markkinointi, liiketoiminnan seuranta, toimintatapojen kehittäminen, riskien-
hallinta sekä tietojen luovuttaminen alihankkijoille (ks. e-Markets-palvelun yleisten ehtojen kohta 12).

(iv) Osallisyritys hyväksyy, että kaikki tiedot ja vahvistukset, jotka Nordea-konserniin kuuluvan yhtiön on lakien, mää-
räysten tai sopimusten perusteella toimitettava Osallisyritykselle kirjallisesti, voidaan toimittaa Asiakkaalle (Osal-
lisyritystä varten) e-Markets-palvelun kautta sähköisessä muodossa. Osallisyritys hyväksyy, että Trading-
sopimukseen liittyvien vahvistusten sisältö sitoo Osallisyritystä, ellei se vastusta sisältöä Nordean määrittelemän
määräajan kuluessa. Kaikkiin Trading-sopimuksiin ja Nordean kanssa muista Käytettävissä olevista palveluista
tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Sopimuksessa niihin tehtyjä muutoksia. (Ks. e-Markets-palvelun yleisten ehtojen
kohta 15.)

(v) Nordea ja Osallisyritys (Asiakkaan kautta) voivat tehdä, muuttaa, irtisanoa ja purkaa sopimuksia sähköisesti e-
Markets-palvelun kautta (ks. e-Markets-palvelun yleisten ehtojen kohta 20).
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Osallisyritys vakuuttaa, että sillä on täydet valtuudet ja kelpoisuus tehdä Osallissopimus ja että se on tehnyt kaikki tarvit-
tavat toimenpiteet, jotta Osallisyritys voi tehdä tämän Osallissopimuksen. Osallissopimus voidaan irtisanoa tai purkaa e-
Markets-palvelun yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisesti. 

Tähän Osallissopimukseen sovelletaan Sopimukseen sovellettavaa lakia, ja kaikki Osallissopimukseen liittyvät riitaisuu-
det ratkaistaan samalla tavalla kuin Sopimukseen liittyvät riitaisuudet (ks. e-Markets-palvelun asiakassopimus yhdessä 
e-Markets-palvelun yleisten ehtojen kohdan 31 kanssa).

Tämä Osallissopimus tulee voimaan, kun Nordea on hyväksynyt Osallisyrityksen ja rekisteröinyt sen järjestelmiinsä.1

Paikka ja aika Paikka ja aika 

Osallisyritys Asiakas 

Nimenselvennys Nimenselvennys Nimenselvennys Nimenselvennys 

1 Osallissopimusta ei voida tehdä Yhdysvalloissa, Singaporessa tai Puolassa (tai muussa Nordean ilmoittamassa maas-
sa) rekisteröityjen yhtiöiden kanssa. 
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