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Vastaanottaja: Nordea Bank Oyj (”Nordea”) 

Pääkäyttäjä(t) (käytä isoja kirjaimia) 
Nimi* Nimi 

Käyttäjä (käytä isoja kirjaimia) 
Nimi* Käyttäjänimi e-Markets-palvelussa (jos on) 

Henkilötunnus* Sähköpostiosoite* 

Puhelin** Matkapuhelin** 

Asiakas 
Yrityksen nimi* Y-tunnus*

Osoite (katuosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja maa)* 

*Pakollinen tieto
**Vähintään yksi puhelinnumero on annettava

Asiakas ja Nordea ovat tehneet e-Markets-palvelun asiakassopimuksen, johon sisältyvät e-Markets-palvelun 
yleiset ehdot (yhdessä ”Sopimus”). Termeillä, joita ei ole määritelty tässä valtakirjassa, on sama merkitys kuin 
Sopimuksessa. Asiakas on nimennyt Pääkäyttäjä(n)/(t) Sopimuksen teon yhteydessä. 

Käyttäjän nimeäminen

Pääkäyttäjä/(t) nimeää/nimeävät edellä mainitun Käyttäjän e-Markets-palvelun Käyttäjäksi tällä valtakirjalla.

Käyttäjä saa valtuudet toimia e-Markets-palvelun kautta tai muutoin e-Markets-palvelun käytön 
yhteydessä Asiakkaan ja minkä tahansa Osallisyrityksen puolesta suhteessa Nordea-konserniin 
kuuluvaan yhtiöön tai Palveluntarjoajaan seuraavasti: 

Asiakkaaseen ja Osallisyritykseen liittyvien tietojen (esim. asiakasluokka, raportit ja muut asiakirjat) 
katselu 

Asiakkaan ja Osallisyrityksen Transaktioita koskevien tietojen katselu 

Asiakkaaseen ja Osallisyritykseen liittyvien tietojen vastaanoton vahvistaminen, antaminen ja 
muokkaaminen (esim. asiakasluokka, tunne asiakkaasi -menettelytavat, tuotekuvausten vastaanotto) 

Transaktioiden vahvistaminen sähköisesti yksin 
 Yhdessä (jos vaihtoehto on valittu, valtuus voidaan toteuttaa ainoastaan yhdessä samat 

valtuudet omaavan Käyttäjän kanssa) 

Kaupankäynti e-Markets-palvelussa (eli Transaktioiden tekeminen) 

Sopimusten tekeminen sähköisesti yksin, kun kyseessä ovat Nordea-konsernin tai muun 
Palveluntarjoajan tarjoamat palvelut (muut kuin Transaktiot), muun muassa sopiminen Sopimuksen 
muutoksista 

 Yhdessä (jos vaihtoehto on valittu, valtuus voidaan toteuttaa ainoastaan yhdessä samat 
valtuudet omaavan Käyttäjän kanssa) 

Tähän valtakirjaan sovelletaan e-Markets-palvelun asiakassopimuksessa määritellyn maan lakia, ja e-Markets-
palvelun asiakassopimuksessa yksilöidyillä tuomioistuimilla on toimivalta myös tähän valtakirjaan liittyvissä 
asioissa. 

Tämä valtakirja korvaa aiemmin Käyttäjälle annetun e-Markets-palveluun liittyvän valtakirjan ja on voimassa 
toistaiseksi, kunnes Nordealle toimitetaan peruuttamisilmoitus (kirjallisesti tai e-Markets-palvelun ehtojen 
mukaisesti) tai kunnes se korvataan uudella Käyttäjää koskevalla valtakirjalla. 

Paikka ja aika* Pääkäyttäjän/Pääkäyttäjien allekirjoitus* 

*Pakollinen tieto
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