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Parter 
1. Deltagande juridisk person

Företagets namn Organisationsnummer 

Adress 

2. Kunden
Företagets namn Organisationsnummer 

Adress 

E-postadress

3. Nordea
Företagets namn  
Nordea Bank Abp 

Kunden och Nordea har ingått ett Kundavtal för e-Markets med tillhörande Allmänna villkor för e-Markets (med senare 
ändringar) (Avtalet). Ord som inte definieras i detta Deltagaravtal för e-Markets ska ha den innebörd som anges i Avtalet. 

Deltagaren bekräftar att Deltagaren har informerats om innehållet i Avtalet av Kunden, och att Deltagaren är fullständigt 
införstådd med Avtalets villkor. Deltagaren är medveten om att det är Kunden som ensam ska informera Deltagaren om 
Avtalet och ändringar av Avtalet. 

Genom att teckna detta Deltagaravtal blir Deltagaren part till Avtalet, blir bunden av de bestämmelser som gäller för en 
Deltagare och får de rättigheter och skyldigheter som tillkommer en Deltagare enligt Avtalet. Kunden har rätt att repre- 
sentera Deltagaren gentemot Nordea och Tjänsteleverantörer i alla ärenden via e-Markets (eller annars i anslutning till e-
Markets), bland annat vid ingående av Transaktioner och alla ärenden som rör Avtalet (bland annat ändringar av Avta- 
let). 

Deltagaren är medveten om att de Tillgängliga tjänsterna regleras av egna villkor, men för vissa Tillgängliga tjänster gäl- 
ler punkterna 16 till 19 i de Allmänna villkoren för e-Markets om inget separat avtal har tecknats för den Tillgängliga 
tjänsten i fråga. För att få tillgång till Tillgängliga tjänster måste därför Deltagaren vanligtvis teckna ett avtal om tjänsten 
med Tjänsteleverantören. 

Deltagare godkänner härmed följande (se Allmänna villkor för e-Markets för närmare beskrivning): 

(i) Nordea kan ensidigt ändra Avtalet genom att publicera ett uppdaterat avtal i e-Markets (se punkt 25 i Allmänna
villkor för e-Markets).

(ii) Nordea har rätt att meddela sig med Deltagaren via e-post till den e-postadress som Deltagaren har lämnat till
Nordea i alla ärenden (både de som berör och de som inte berör e-Markets). Deltagaren tillåter att e-post an-
vänds och medveten om riskerna med att använda e-post som kommunikationssätt (se punkt 29 i Allmänna villkor
för e-Markets).

(iii) Deltagaren samtycker till att uppgifter om Deltagaren kan lämnas ut och användas fritt inom Nordeakoncernen
(inklusive underleverantörer) i alla syften som rör den allmänna affärsrelationen mellan Deltagaren och Nor-
deakoncernen, inklusive framtagande och administration av tjänsten, marknadsföring av produkter och tjänster
från Nordeabolag, affärsuppföljningar, metodutveckling, riskhantering samt uppgiftslämnande till underleverantö-
rer (se punkt 12 i Allmänna villkor för e-Markets).

(iv) Om ett Nordeabolag enligt lag, bestämmelse eller avtal måste lämna vissa uppgifter, i skriftlig eller annan form, till
Deltagaren, samtycker Deltagaren till att uppgifterna lämnas via e-Markets i elektronisk form till Kunden (för Del-
tagarens räkning). Deltagaren samtycker till att vara bunden av innehållet i bekräftelser som rör Handelsavtal om
inte Deltagaren framför invändningar mot det inom den tidsfrist som anges av Nordea. Varje Handelsavtal och av-
tal om andra Tillgängliga tjänster som tillhandahålls av Nordea omfattas av de tillägg och ändringar som görs ge-
nom detta Avtal. (Se punkt 15 i Allmänna villkor för e-Markets).

(v) Nordeabolagen och Deltagaren (genom Kunden) kan ingå, ändra och avsluta avtal elektroniskt via e-Markets (se
punkt 20 i Allmänna villkor för e-Markets).

Deltagaren försäkrar härmed att Deltagaren har rätt att ingå detta Deltagaravtal och att alla nödvändiga åtgärder har 
vidtagits för att ingå avtalet. Detta Avtal kan sägas upp enligt punkt 7 i Allmänna villkor för e-Markets. 



Deltagaravtal för e-Markets 

Deltagaravtal för e-Markets, 2018:2 Sida 2 av 2 

Deltagaravtalet ska regleras av och tolkas enligt lagen i det land som gäller för Avtalet och tvister med anledning av Del- 
tagaravtalet ska hanteras på samma sätt som gäller för Avtalet (se Kundavtal för e-Markets och punkt 31 i Allmänna 
villkor för e-Markets). 

Deltagaravtalet träder i kraft när Nordea har godkänt och registrerat Deltagaren i sitt system.1

Ort och datum Ort och datum 

Deltagande juridisk person Kund 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

1 Vänligen notera att Deltagaravtal inte ingås med bolag registrerade i USA, Singapore eller Polen (eller annat land som 
Nordea meddelar). 
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