Tietoja talletustakuusta ja sijoittajansuojasta
Nordnet Bank AB

TIETOJA TALLETUSTAKUULAIN MUKAISESTA TALLETUSTAKUUSTA (LAGEN OM INSÄTTNINGSGARANTI 1995:1571)
Talletustakuu on perustettu pankkien asiakkaiden turvaksi. Ruotsin talletustakuulain tehtävänä on turvata asiakastalletukset kaikissa pankeissa, arvopaperiyhtiöissä jotka vastaanottavat tililleen asiakkaiden varoja sekä luottolaitoksissa. Talletustakuu on asiakaskohtainen ja enimmäiskorvaus
on 100 000 euroa.
Milloin sinulla on oikeus talletustakuun mukaiseen korvaukseen?

Jos Nordnet ajautuisi konkurssiin, on sinulla oikeus korvaukseen, joka suojaa tililläsi olevat rahavarat 100 000 euroon asti. Korvaus maksetaan talletetuille
varoille ja konkurssipäivään mennessä kertyneelle korolle Ruotsin valtiovarainministeriön (Riksgälden) päätöksen perusteella. Jos tili on avattu yhden tai
useamman henkilön nimiin, otetaan kukin henkilö huomioon erikseen.
Mitä talletustakuu pitää sisällään?

Talletustakuu kattaa tililläsi olevat käteisvarat.
Keitä talletustakuu koskee?

Suoja koskee kaikkia asiakkaita, niin yksityishenkilöitä kuin juridisia henkilöitä.
Miten minun tulee toimia, jos Nordnet asetetaan konkurssiin?

Jos Nordnet asetettaisiin konkurssiin, maksaa Ruotsin valtiovarainministeriö (Riksgälden) korvauksen ilman erillistä hakemusta, viimeistään 20 päivän
kuluessa konkurssipäätöksestä tai siitä, kun Ruotsin Finansinspektionen on antanut talletussuojaa koskevan päätöksen.
Tietoja sijoittajansuojalain mukaisesta sijoittajansuojasta (lagen om investerarskydd 1999:158)

Ruotsin sijoittajansuojalain tehtävänä on suojata asiakkaiden arvopaperit kauppatapahtumien yhteydessä tai kun arvopapereita säilytetään pankissa tai arvopaperiyhtiössä. Suoja on 250 000 Ruotsin kruunua asiakasta ja laitosta kohti.
Milloin sinulla on oikeus sijoittajansuojan mukaiseen korvaukseen?

Nordnet on velvollinen pitämään asiakkaiden arvo-osuustileillä olevat arvopaperit erillään omista varoistaan. Suomalaisten asiakkaiden suomalaiset arvopaperit ovat omistajarekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä. Ne eivät siten voi sekoittua Nordnetin omiin varoihin.
Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden suomalaiset arvopaperit ovat tunnistettavissa myös mahdollisessa konkurssitilanteessa ja että olet oikeutettu koko arvopaperiomaisuuteesi.
Jos Nordnet ei konkurssitilanteessa kykenisi luovuttamaan asiakkaiden arvopapereita, koska niitä ei pystyttäisi erittelemään, olet oikeutettu
sijoittajansuojan mukaiseen korvaukseen. Korvaus lasketaan tällöin arvopapereiden markkina-arvosta konkurssihetkellä. Jos tili on avattu yhden tai useamman henkilön nimiin, kukin henkilö otetaan huomioon erikseen. Sijoittajansuoja on enimmillään 250 000 Ruotsin kruunua asiakasta kohti.
Mitä sijoittajansuoja pitää sisällään?

Sijoittajansuoja kattaa rahoitusinstrumentit (arvopaperit): mm. osakkeet, joukko- ja vaihtovelkakirjalainat ja erilaiset johdannaiset kuten optiot ja termiinit.
Keitä sijoittajansuoja koskee?

Suoja koskee kaikkia asiakkaita, niin yksityishenkilöitä kuin juridisia henkilöitä.
Miten minun tulee toimia, jos Nordnet asetetaan konkurssiin?

Jos Nordnet asetetaan konkurssiin, Ruotsin valtiovarainministeriö (Riksgälden) ja pesänhoitaja antavat tarvittaessa lisätietoja mahdollisuudesta sijoittajansuojan mukaiseen korvaukseen. Sinun on esitettävä sijoittajansuojalain mukainen korvausvaatimus Ruotsin valtiovarainministeriölle viimeistään vuoden
kuluttua konkurssipäätöksestä. Ruotsin valtiovarainministeriö maksaa korvauksen kahden viikon kuluessa sen jälkeen kun päätös koskien korvaushakemustasi on tehty.
Lisätietoja

Lisätietoja löytyy Ruotsin valtiovarainministeriön kotisivuilta osoitteesta www.riksgalden.se ruotsiksi ja englanniksi.

Information om insättningsgatanti och investerarskyddNB FIN 2012:1

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike Yliopistonkatu 5 FIN–00100 Helsinki Puhelin: +358 (0)20 198 5898
Faksi: +358 (0)20 198 5899 Sähköposti: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi Y-tunnus: 2329589-2

