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Parter 
1. Deltakende foretak

Firmanavn Organisasjonsnr. 

Adresse 

2. Kunde
Firmanavn Organisasjonsnr. 

Adresse 

E-postadresse

3. Nordea
Firmanavn 
Nordea Bank Abp 

Kunden og Nordea har inngått en Kundekontrakt for e-Markets sammen med Generelle vilkår for e-Markets (med 
eventuelle etterfølgende endringer) ("Avtalen"). Alle begreper som ikke er definert i denne e-Markets – Deltakeravtale, 
skal ha samme betydning som fastsatt i Avtalen. 

Det Deltakende foretaket bekrefter at det er blitt informert om innholdet i Avtalen av Kunden, at det fullt ut forstår 
vilkårene i Avtalen, og at Kunden alene er ansvarlig for å informere det Deltakende foretaket om Avtalen og om 
eventuelle endringer i den. 

Ved inngåelse av denne Deltakeravtalen blir det Deltakende foretaket part i Avtalen og vil være bundet av 
bestemmelsene som i henhold til Avtalen gjelder for et Deltakende foretak. Kunden har rett til å representere det 
Deltakende foretaket overfor Nordea og eventuelle Tjenesteleverandører i ethvert forhold gjennom e-Markets (eller på 
annen måte i forbindelse med e-Markets), inkludert men ikke begrenset til inngåelse av Transaksjoner, og i alle saker 
knyttet til Avtalen (inkludert men ikke begrenset til eventuelle endringer av denne). 

Det Deltakende foretaket bekrefter at det er kjent med at Tilgjengelige tjenester reguleres av egne vilkår, dog slik at 
bestemmelsene i punkt 16-19 i Generelle vilkår for e-Markets gjelder for visse Tilgjengelige tjenester med mindre en 
egen avtale er inngått i forbindelse med den aktuelle Tilgjengelige tjenesten. Tilgang til Tilgjengelige tjenester krever 
derfor i alminnelighet at det Deltakende foretaket har inngått en avtale om nevnte Tilgjengelige tjeneste med den 
relevante Tjenesteleverandøren. 

Som nærmere beskrevet i Generelle vilkår for e-Markets, aksepterer det Deltakende foretaket herved at: 

(i) Nordea ensidig kan endre Avtalen ved å kunngjøre en oppdatert avtale i e-Markets (se punkt 25 i Generelle vilkår
for e-Markets).

(ii) Nordea har i alle sammenhenger rett til å kommunisere med det Deltakende foretaket pr. e-post til den e-
postadressen som det Deltakende foretaket har meddelt Nordea (dvs. både innenfor og utenfor e-Markets). Det
Deltakende foretaket samtykker i slik bruk av e-post og forstår og aksepterer risikoene knyttet til bruk av e-post
som kommunikasjonsmiddel (se punkt 29 i Generelle vilkår for e-Markets).

(iii) Det Deltakende foretaket samtykker i fri utlevering og bruk innenfor Nordea Gruppen (inkludert
underleverandører) av all informasjon knyttet til det eller dets forhold til Nordea Gruppen, med formål tilknyttet det
generelle forholdet mellom det Deltakende foretaket og Nordea Gruppen, inkludert utarbeidelse og administrasjon
av tjenesten, markedsføring av ethvert produkt og enhver tjeneste fra et Nordea-selskap, forretningsoppfølging,
metodeutvikling, risikostyring samt formidling av opplysninger til underleverandører (se punkt 12 i Generelle vilkår
for e-Markets).

(iv) I situasjoner hvor et Nordea-selskap er forpliktet i henhold til lov, forskrift eller avtale til å levere skriftlig
informasjon eller en bekreftelse til det Deltakende foretaket, kan informasjonen eller bekreftelsen leveres til
Kunden (for det Deltakende foretaket) via e-Markets i elektronisk form. Det Deltakende foretaket aksepterer å
være bundet av innholdet i en bekreftelse knyttet til en Trading-avtale med mindre det Deltakende foretaket har
reist innvendinger innen tidsfristen fastsatt av Nordea. Hver Trading-avtale og avtale om andre Tilgjengelige
tjenester endres gjennom Avtalen (se punkt 15 i Generelle vilkår for e-Markets).

(v) Nordea og det Deltakende foretaket (gjennom Kunden) kan inngå, endre og bringe avtaler til opphør elektronisk
gjennom e-Markets (se punkt 20 i Generelle vilkår for e-Markets).

Det deltakende foretaket innestår herved for at det kan inngå denne Deltakeravtalen og at alle nødvendige tiltak er truffet 
for å inngå Deltakeravtalen. Denne Avtalen kan sies opp som fastsatt i punkt 7 i Generelle vilkår for e-Markets. 
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Denne Deltakeravtalen reguleres av lovgivningen som gjelder for Avtalen, og eventuelle tvister under denne Avtalen skal 
løses på samme måte som for Avtalen (se Kundekontrakten for e-Markets og punkt 31 i Generelle vilkår for e-Markets). 

Denne Deltakeravtalen trer i kraft når Nordea har godkjent det Deltakende foretaket og registrert dette i sine systemer.1

Sted og dato Sted og dato 

Deltakende foretak Kunde 

Navn med blokkbokstaver Navn med blokkbokstaver 

1 Merk at Deltakeravtaler ikke kan inngås med selskaper etablert i USA, Singapore eller Polen (eller andre land Nordea 
måtte underrette om). 
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