
EDELLEENPANTTAUS 
SOPIMUS 

Nimi (etunimi, sukunimi)/Yritys (täydellinen nimi) 

Katuosoite, postilokero tai vastaava  

Postinumero Paikkakunta 

Tili-/säilytystilinumero 

Henkilötunnus/Y-tunnus

Puhelinnumero iltaisin (myös suun-
tanumero) 

Faksi (myös suuntanumero) 

ASIAKAS

Paikka ja päivämäärä   Asiakkaan allekirjoitus / Nimenselvennys ASIAKKAAN
ALLEKIRJOITUS
Kun juridinen henkilö:  
liitä mukaan alle 3 kk 
vanha, voimassa oleva 
kaupparekisteritodistus

Paikka ja päivämäärä   Toimihenkilön allekirjoitus / Nimenselvennys NORDNETIN
ALLEKIRJOITUS

Förfogande-/B
elåningsavtal N

N
 FIN

  2012:1

Puhelinnumero päivisin (myös suun-
tanumero)

TAUSTA
Allekirjoittanut/(neet) säilytys-/tilinhaltija (Asiakas) ja Nordnet Bank AB Suomen sivu-
liike (Yhtiö) ovat allekirjoittaneet/aikovat allekirjoittaa sopimuksen, jonka perusteella 
Yhtiö voi tarjota Asiakkaalle luottoa, Asiakkaan Yhtiölle panttaamia rahoitusinstrument-
teja vastaan. Yhtiö voi rahoittaa tällaisen luoton suoraan tai epäsuorasti ottamalla itse 
luottoa toiselta valvotulta laitokselta, jolloin Yhtiö voi antaa rahoituksen vakuudeksi 
mm. ne rahoitusinstrumentit, jotka Asiakas on pantannut Yhtiölle. Siinä tapauksessa, 
että Asiakkaalla on muita sovittuja velvoitteita Yhtiötä kohtaan, esimerkiksi marginaa-
leihin liittyvien vakuuksien antaminen johdannaiskaupoille, joita Yhtiön panttausoikeus 
Asiakkaan panttausinstrumentteihin koskee, voi Yhtiö vastaavalla tavalla käyttää ja hal-
lita myös näitä. Tällaista Asiakkaan Yhtiölle panttaamien rahoitusinstrumenttien hyö-
dyntämistä kutsutaan edelleen panttaukseksi.

Yhtenä ehtona edelleen panttaukselle on, että Yhtiö ja Asiakas tekevät sopimuksen, jossa 
sovitaan edelleen panttaukseen sovellettavista ehdoista.

EDELLEEN PANTTAUSOIKEUS
Tällä sopimuksella Yhtiö ja Asiakas solmivat edellisessä kappaleessa mainitun sopimuk-
sen ja sopivat, että Yhtiöllä on oikeus käyttää ja hallita Asiakkaan rahoitusinstrumentteja 
seuraavien ehtojen mukaisesti.

 1.  Yhtiöllä on oikeus erottaa Asiakkaan panttaamat rahoitusinstrumentit siitä saat-
avasta ja/tai velvoitteesta, jonka vuoksi ne on pantattu ja puolestaan pantata instrumentit 
tai panttausoikeus toiselle valvotulle laitokselle  tai luovuttaa näitä instrumentteja koskeva 
panttioikeus. Tällaista käyttöä ja hallintaa ei saa tehdä korkeammalla summalla tai 
tiukemmilla ehdoilla kuin mitkä koskevat Yhtiön ja Asiakkaan välistä panttausta.

 2. Edelleen panttaus Asiakkaan panttaamiin rahoitusinstrumentteihin tulee tapahtua 
ehdoilla, joiden mukaan Asiakkaalla on oikeus suorittaa maksuja Yhtiölle siihen asti 
kunnes Yhtiö ja/tai taho jolle oikeus instrumentteihin on luovutettu, ilmoittaa Asiakkaalle 
kirjallisesti, että maksut tulee suorittaa toiselle vastaanottajalle. Jos tällainen maksuohjeis-
tus annetaan on Asiakas velvollinen noudattamaan ohjeistusta.

 3. Yhtiö on velvollinen viipymättä välittämään Asiakkaan virheellisesti tai vahingossa 
Yhtiölle suorittamat maksut asianomaiselle maksunsaajalle.

LISÄTIETOA ASIAKKAALLE
Yhtiö ei ilmoita Asiakkaalle erikseen jokaisesta suorittamastaan edelleenpanttauksesta. 
Asiakas on tietoinen siitä, että saatuaan Yhtiöltä luottoa tai jos Asiakkaalla on muita 
velvoitteita Yhtiötä kohtaan, voi edelleenpanttaus tulla kyseeseen.

Asiakkaan tulee huomioida, että Yhtiön tai muun sellaisen laitoksen,  jolle oikeus edel-
leenpantattuun instrumenttiin on siirtynyt, voi antaa maksuohjeet sisältäen ohjeistuksen 
siitä, miten Asiakkaan tulee toimia jos hän haluaa myydä Yhtiölle panttaamanansa 
rahoitusinstrumentit. Asiakkaan tulee myös huomioida, että on tärkeää että näitä ohjeis-
tuksia noudatetaan. Asiakkaan tulee myös erityisesti huomioida, että on tärkeää, että hän 
noudattaa kaikkia maksuohjeita, jotka Asiakkaalle toimitetaan tämän sopimuksen nojalla. 
Virheellinen maksu saattaa johtaa siihen, että maksu joudutaan suorittamaan uudestaan, 
jotta Asiakas voi vapaasti käyttää ja hallita panttaamiaan rahoitusinstrumentteja. Niinpä 
on olemassa riski, ettei Asiakas saa virheellisesti suoritettua maksua takaisin.
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