Yleiset
käyttöehdot
Viimeksi päivitetty: 15. syyskuuta 2020

Tiivistelmä:
Kohdeyhtiö:
● Varmistat, että olet saanut oikeuden edustamaltasi oikeushenkilöltä
markkinoida ja toteuttaa rahoituskierroksen käyttäen Palvelua.
● Olet velvoitettu antamaan rehellisesti oikeat ja täydelliset tiedot
koskien Kohdetta, sen asemaa ja aikaisempaa rahoitusta.
● Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua
löytämään sopivat Sijoittajat. Oikeudelliset sitoumukset
rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan Kohteen ja Sijoittajan
välillä Palvelun ulkopuolella.
● Toimeenpanet rahoituskierroksen huolellisesti ja Palvelussa
julkaisemasi tiedon mukaan. Yksin sinun velvollisuutesi on varmistaa,
että rahoituskierros on toteutettu voimassa olevien lakien, sääntöjen
ja määräysten mukaisesti.
● Ilmoitat Invesdorille rahoituskierroksen täytäntöönpanosta.
Sijoittaja:
● Pidät salassa Kohteelta saamasi luottamuksellisen tiedon ja käytät
tällaista luottamuksellista tietoa ainoastaan arvioidaksesi
mahdollisuutta osallistua rahoituskierrokselle.
● Joissain valtiossa on Sijoittajia koskevia erityisiä oikeudellisia
vaatimuksia. On sinun velvollisuutesi huolehtia, että kyseiset
vaatimukset täyttyvät.
● Hyväksyt, että Palvelun tarkoitus on ainoastaan auttaa sinua
löytämään sopivia Kohteita. Oikeudelliset sitoumukset
rahoituskierrosta koskien muodostuvat suoraan sinun ja Kohteen
välillä Palvelun ulkopuolella.
● Teet sijoituspäätöksen perustuen omaan harkintaasi ja olet yksin
vastuussa päätöksestä.

Invesdor Oy
Nämä Yleiset Ehdot määrittävät, miten voit käyttää Invesdorin verkkosivua
osoitteessa www.invesdor.com (”Verkkopalvelu”). Ehdot toimivat myös
yleisinä sopimusehtoina täydentäen muista Invesdorin palveluista
Invesdorin kanssa tehtyjä sopimuksia. Käyttämällä sivustoa tai muita
palveluita viestität hyväksyväsi nämä ehdot ja sitoudut toimimaan niiden
mukaisesti. Yleisten ehtojen tuomat oikeudet ja velvollisuudet sisältyvät
kaikkeen Verkkopalvelun ja muiden palveluiden käyttöön.
Bondeihin, Equityyn sekä Palveluun liittyvien ehtojen soveltamisjärjestys on
seuraava:
1. Lisäehdot
2. Yleiset Ehdot
Mahdollisessa ehtojen ristiriitatilanteessa Lisäehdot ovat aina etusijalla
suhteessa Yleisiin Ehtoihin.

1. Suhteesi Invesdorin kanssa
1.1. www.invesdor.com on Invesdor Oy:n (Y-tunnus: 2468896-2)
(”Invesdor”, ”Me”) ylläpitämä verkkosivu. Invesdor on Suomen
lainsäädännön mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka
pääasiallinen toimipaikka on Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki.
Invesdorin toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta.
Invesdorille myönnetyn sijoituspalveluyrityksen toimiluvan
numero on 39/02.02.00/2014. Lisätietoja Invesdorista löydät
Verkkosivuilta (Legal Notice).
1.2. Invesdorin tuotteiden, ohjelmistojen ja verkkosivujen (jäljempänä
kaikkiin näihin viitataan yhdessä termillä ”Palvelut”) käyttö
perustuu sopimukseen Sinun ja Invesdorin välillä.
1.3. Palvelujen tarkoituksena on ylläpitää palvelua, jossa kohdeyhtiöt
(“Kohteet”) voivat löytää sijoittajia (“Sijoittaja”) ja toisaalta
Sijoittajat voivat löytää Kohteita. Molempia, sekä Kohteita että

Sijoittajia, kutsutaan Ehdoissa termillä ”Sinä”. Voit rekisteröityä
Palveluun Kohteena ja/tai Sijoittajana.
1.4. Ellei Invesdorin kanssa kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita,
sopimukseesi Invesdorin kanssa sisältyvät aina nämä ehdot.
Näihin ehtoihin viitataan jäljempänä termillä ”Yleiset Ehdot”.
1.5. Yleisiin Ehtoihin sisältyy Invesdorin verkkosivuilla nähtävillä oleva
tietosuojakäytäntö (”Tietosuojakäytäntö”, ”Privacy Policy”), joka
asettaa periaatteet, joiden mukaan Invesdor voi käyttää tietojasi
ja Verkkosivuille tuottamaasi tai lataamaasi sisältöä.
1.6. Sopimukseesi Invesdorin kanssa sisältyvät edellä mainittujen
lisäksi käyttämistäsi palveluista riippuen Palveluihin soveltuvat
Palveluehdot. Näihin kaikkiin viitataan jäljempänä termillä
”Palveluehdot”. Palveluihin sovellettavat Palveluehdot ovat
luettavissasi joko Palvelun sisällä tai Palvelun käytön yhteydessä.
1.7. Yleisissä ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä
olkoon tässä tai muualla Ehdoissa määritelty merkitys. Muilla
termeillä olkoon vakiintunut merkityssisältö.
1.8. Nämä Yleiset Ehdot yhdessä Palveluehtojen kanssa,
muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja Invesdorin välillä
liittyen Palvelun käyttöösi. On tärkeää, että luet ne huolellisesti.
Kollektiivisesti tähän oikeudelliseen sopimukseen viitataan
jäljempänä termillä ”Ehdot".
1.9. Jos Palveluehtojen ja Yleisten Ehtojen välillä ilmenee ristiriitaa,
ovat kunkin Palvelun Palveluehdot etusijalla.

2. Ehtojen hyväksyminen
2.1. Käyttääksesi Palvelua sinun tulee ensin hyväksyä Ehdot. Et voi
käyttää Palveluita ellet hyväksy Ehtoja. Samalla kun hyväksyt
Yleiset ehdot tai muut Ehdot, hyväksyt myös
Tietosuojakäytännön.
2.2. Voit hyväksyä Ehdot

2.2.1. klikkaamalla hyväksymistä tai Ehtojen hyväksymistä, jos
Invesdor on mahdollistanut tämän vaihtoehdon sinulle jonkin
Palvelun käyttöliittymässä; tai
2.2.2. suoraan käyttämällä Palveluita. Tässä tapauksessa
ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor katsoo Palveluiden käyttösi
Ehtojen hyväksynnäksi kyseisestä hetkestä lukien.
2.3. Et voi käyttää Palveluita, etkä hyväksyä Ehtoja jos (a) sinulla ei
ole vaadittavaa ikää tai oikeustoimikelpoisuutta sitovien
sopimusten solmimiseksi Invesdorin kanssa, tai (b) olet estetty
vastaanottamasta Palveluita Suomen lakien mukaisesti tai
muiden maiden, mukaan lukien maa, jonka asukas tai
kansalainen olet sekä maa, josta käsin käytät Palveluita, lakien
mukaisesti.
2.4. Ennen kuin jatkat, sinun on suositeltavaa tulostaa tai tallentaa
itsellesi kopio Yleisistä Ehdoista arkistointia varten.

3. Käyttäjätili
3.1. Voit käyttää Verkkopalvelua normaalisti luomatta käyttäjätiliä.
Käyttäjätili on kuitenkin luotava, jotta voit:
3.1.1.

katsella tarkempia tietoja rahoituskierroksista,

3.1.2.

osallistua Osake- tai Velkapohjaisiin rahoituskierroksiin,

3.1.3.

lähettää hakemuksen rahoituskierroksen järjestämiseksi

sekä
3.1.4.

olla yhteydessä muihin Käyttäjiin Palvelun kautta.

3.2. Voit luoda käyttäjätilin Rekisteröidy-linkin takaa toimittamalla
pyydettävät tiedot.
3.3. Jos asuinvaltiosi on Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia,
Singapore, Etelä-Afrikka, Hong Kong, Australia, Uusi-Seelanti,
sinun tulee asuinvaltiosi lainsäädännöstä johtuen käyttäjätilin
luomisen yhteydessä vastata sijoitusvarallisuuttasi koskevaan
soveltuvuuskokeeseen. Mikäli et läpäise tätä soveltuvuuskoetta,
et voi luoda Käyttäjätiliä.

3.4. Käyttääksesi Käyttäjätiliä Sinun tulee vahvistaa se klikkaamalla
sähköpostiosoitteeseesi automaattisesti lähetettävässä
viestissä olevaa linkkiä.
3.5. Käyttäjätilisi luomiseksi Sinun tulee hyväksyä nämä Yleiset
Ehdot sekä osana niitä oleva Tietosuojakäytäntö.
3.6. Vastaat itse siitä, että toimittamasi tiedot ovat ajantasaisia,
oikeita ja täydellisiä. Sitoudut päivittämään tiedoissasi
tapahtuvat muutokset palvelussamme.
3.7. Sijoittaessasi Kohdeyritykseen Sinulta pyydetään lisätietoja
itsestäsi (ks. Tietosuojakäytäntö). Sijoitusprosessissa antamasi
tiedot tallentuvat automaattisesti osaksi Käyttäjätilisi tietoja.
Sinua pyydetään myös täyttämään sijoitustietämystäsi koskeva
kysely, ja mikäli Invesdor vastaustesi perusteella katsoo, ettei
Palvelu ole sinulle asianmukainen, ilmoitetaan siitä Sinulle
palvelussa, minkä jälkeen Sinun tulee Palvelua käyttääksesi
erikseen vahvistaa sijoituksen tekeminen tästä huolimatta.
3.8. Osa Palveluiden käytöstä vaatii henkilöllisyytesi tarkistamisen.
Tätä varten Invesdor voi edellyttää, että suoritat joko sähköisen
tunnistautumisen tai vaihtoehtoisesti toimitat Invesdorille kopion
passistasi tai henkilökortistasi sekä lisäksi, mikäli edustat
oikeushenkilöä, kyseisen oikeushenkilön kaupparekisteriotteen
(tai vastaavan), yhtiöjärjestyksen ja omistajaselvityksen. Myös
kotiosoitteen vahvistamista voidaan vaatia. Mikäli et toimita
pyydettyjä tietoja tai toimittamasi tiedot ovat virheellisiä,
puutteellisia tai vanhentuneita, Invesdor voi jäädyttää Palvelussa
olevat varasi ja/tai estää palvelunkäyttösi, kunnes tiedot
saadaan (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä).

4. Henkilöllisyyden todentaminen
4.1. Voidaksesi toimia Sijoittajana tai Kohteena Palvelussa, tulee
Invesdorin validoida käyttäjätilisi. Voit toimittaa tunnistamiseksi

tarvittavat tiedot joko muokkaamalla käyttäjätiliäsi tai tekemällä
sijoituksen palvelun kautta. Myös Kohteet validoidaan.
4.2. Vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikeita, paikkansapitäviä,
ajantasaisia ja täydellisiä.
4.3. Yksityistilin validoimiseksi yksilön tulee toimittaa omat
tunnistustietonsa sekä joko tunnistautua sähköistä
tunnistusvälinettä käyttäen tai toimittaa passi- tai
henkilökorttikopionsa.
4.4. Yritystilin validoimiseksi yrityksen edustajan tulee toimittaa
yrityksen tunnistustiedot, omat tunnistustietonsa ja lisäksi
yrityksen kaupparekisteriote (tai vastaava), yhtiöjärjestys,
täytetty ja allekirjoitettu edunsaajan tunnistamislomake sekä
oma passi- tai henkilökorttikopionsa. Vaihtoehtoisesti vastaavat
tiedot voi antaa käyttäjäprofiilia muokkaamalla.
4.5. Validoinnin tekemiseksi Invesdor voi tarvittaessa pyytää Sinua
toimittamaan lisäksi muuta tietoa itsestäsi. Invesdor voi lisäksi
etsiä Sinusta tietoa muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä
ja internetistä.
4.6. Minkä tahansa Invesdorin pyytämän tiedon toimittamatta
jättäminen taikka virheellinen tai puutteellinen toimitus antaa
Invesdorille oikeuden jäädyttää käyttäjätilisi sekä sijoittamasi
varat, kunnes oikeat, paikkansapitävät, ajantasaiset ja
täydelliset tiedot toimitetaan.
4.7. Käyttäjätilisi validoiminen on täysin Invesdorin päätettävissä.
Invesdor voi jättää tilisi validoimatta mistä tahansa syystä ilman
eritystä ilmoitusta Sinulle. Invesdor ei ole vastuussa mistään
Sinulle tämän johdosta koituvasta vahingosta, menetyksestä tai
muistakaan kustannuksista.
4.8. Invesdor voi perua tekemänsä validoinnin mistä tahansa syystä
koska tahansa ilman erityistä ilmoitusta Sinulle. Mikäli validointi
perutaan, et enää pääse sijoittamaan tai tekemään hakemusta
rahoituskierroksen järjestämiseksi tilisi kautta.

4.9. Vaikka Invesdor päättäisi validoida käyttäjätilisi, voidaan
sinulta aika ajoin pyytää lisätietoa itsestäsi, jotta tili pysyy
validoituna.
4.10. Petos ja muu huono käytös:
Invesdorin Palvelua saa käyttää vain lailla sallittuihin
tarkoituksiin lakien ja Invesdorin antamien ohjeiden
määräämällä tavalla. Väärän nimen tai muiden väärien
henkilötietojen antaminen taikka muu lainvastainen toiminta
on ankarasti kiellettyä. Invesdor tekee kaikkensa
myötävaikuttaakseen petollisten käyttäjien saattamiseen
vastuuseen, ja häiriökäyttäytymisestä saatetaankin ilmoittaa
Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle viranomaiselle.
Seuraavassa esimerkkejä käyttäytymisestä, jota pidetään
petollisena tai muuten häiritsevänä (lista ei ole tyhjentävä):
4.10.1.

Palvelun käyttäminen tai tämän yritys rikollisiin tai
epäeettisiin tarkoituksiin tai muu palvelun tahallinen
väärinkäyttö taikka lakien ja määräysten tahallinen tai
tahaton rikkominen sekä edellä mainittujen yritys

4.10.2. Toisen Käyttäjän tietojen varastaminen, muuttaminen,
tarkastelu tai poistaminen Palvelua väärinkäyttäen tai
tämän yritys
4.10.3.

Muiden Käyttäjien Palvelun käytön häiritseminen

4.10.4. Useamman Käyttäjätilin ylläpito tai käyttö taikka
vaikuttaminen tai vaikuttamisen yrittäminen useamman
kuin yhden tilin kautta tapahtuvaan toimintaan sekä
käyttäjätilin siirtäminen toiselle ilman Invesdorin lupaa
4.10.5.

Invesdorin sääntöjen ja ohjeiden vastainen toiminta

4.10.6.

Toisen omistaman sisällön luvaton jakaminen tai

lataaminen
4.10.7.

Virheellisen, epätäsmällisen, harhaanjohtavan,
epäeettisen tai loukkaavaan tiedon jakaminen

4.10.8.

Sijoituksen maksamatta jättäminen

4.10.9. Invesdorin verkkosivuilla olevan tiedon luvaton kopiointi,
muokkaus tai jakaminen
4.10.10. Virusten tai muiden haittaohjelmien lataaminen tai
asentaminen sekä näiden yritys
4.10.11. Rikollisessa tai vahingollisessa tarkoituksessa tapahtuva
kommunikointi muiden Käyttäjien kanssa, tai
4.10.12. Palvelun käyttö kahden tai useamman henkilön toimesta
joukkueena.

5. Asianmukaisuusarviointi
5.1. Invesdor tekee kaikille Sijoittajille asianmukaisuusarvioinnin,
jonka tarkoituksena on varmistaa, että rahoitusväline on
Sijoittajan kannalta asianmukainen. Sijoittajan tulee vastata
muutamaan sijoitustietämystään ja -historiaansa koskevaan
kysymykseen koska tahansa käyttäjätilin luomisen jälkeen,
kuitenkin viimeistään ensimmäisen sijoituksen tekemisen
yhteydessä. Mikäli Invesdor vastaustesi perusteella kokee, ettei
rahoitusväline välttämättä ole kannaltasi asianmukainen, saat
aiheesta ilmoituksen. Mikäli haluat tehdä sijoituksen siitä
huolimatta, ettei rahoitusvälinettä ole arvioitu kannaltasi
asianmukaiseksi, sinun tulee vahvistaa, että olet vastaanottanut
tätä koskevan ilmoituksen ja haluat jatkaa tästä huolimatta.
5.2. Osana asianmukaisuusarviointia on sijoitustietämystä
kartoittava testi. Testin kaikkiin kysymyksiin oikein vastaaminen
on edellytyksenä sijoittamiselle. Et pääse sijoittamaan, mikäli
yksikin vastauksistasi on väärä. Mikäli et osaa vastata
kysymyksiin, voit opiskella sijoittamista ja yrittää myöhemmin
uudestaan.
5.3. Testikysymyksiin vastaamatta jättäminen on mahdollista vain
sellaisille Sijoittajille, joiden kotipaikkana on sellainen valtio, jonka
lakien mukaan edellytetään ammattimaisen sijoittajan statusta.
Jotta pääset tarkastelemaan listaamattomia sijoituskohteita, on

sinun läpäistävä valtiokohtaiset High Net
Worth/Sophisticated/Accredited Investor -kyselyt, eikä erillistä
vakuutusta sijoitustietämyksestä tarvita.
5.4. Olet velvollinen vastaamaan asianmukaisuusarviointia koskeviin
kysymyksiin oikeilla, paikkansapitävillä, ajantasaisilla ja
täydellisillä tiedoilla.

6. Invesdorin tarjoamat Palvelut ja niiden saatavuus
6.1. Invesdorilla voi olla tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä ympäri
maailmaa (”Tytäryhtiöt ja Osakkuusyhtiöt”). Joskus nämä
yhtiöt tarjoavat Palveluita sinulle Invesdorin itsensä puolesta.
Ymmärrät ja hyväksyt, että Tytäryhtiöt ja Osakkuusyhtiöt ovat
oikeutettuja tarjoamaan Palveluita sinulle.
6.2. Invesdor luo jatkuvasti uutta ja pyrkii tarjoamaan parhaan
mahdollisen kokemuksen käyttäjilleen. Ymmärrät ja hyväksyt,
että Invesdorin tarjoamien Palveluiden muoto ja luonne voivat
muuttua aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta Sinulle. Täten myös
Ehdot voivat muuttua, ja Invesdor suositteleekin tarkistamaan
kulloinkin voimassa olevat Ehdot aika ajoin. Olennaisista Ehtojen
muutoksista tiedotetaan verkkosivuilla.
6.3.

Osana jatkuvaa kehitystyötä, ymmärrät ja hyväksyt, että
Invesdor voi lopettaa tai keskeyttää Palveluiden (tai Palveluiden
sisältämien ominaisuuksien) tarjoamisen (pysyvästi tai
tilapäisesti) Sinulle tai käyttäjille yleisesti Invesdorin
yksinomaisen harkinnan mukaan, siitä Sinulle erikseen
ilmoittamatta. Sinä voit lopettaa Palveluiden käytön milloin
tahansa siitä erikseen Invesdorille ilmoittamatta.

6.4. Invesdorilla on lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä annetun lain (rahanpesulaki) mukainen asiakkaan
tuntemisvelvollisuus. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor voi
pyytää Sinulta itseäsi koskevia tietoja lainmukaisen
tuntemisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Ymmärrät ja hyväksyt

myös, että mikäli et anna Invesdorille oikeita ja täydellisiä tietoja
tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi, Invesdor voi estää
Palveluiden käytön tai rajoittaa sitä esimerkiksi jäädyttämällä
liiketoimen kohteena olevat varasi tarvittavien tietojen
saamiseksi.
6.5. Ymmärrät ja hyväksyt, että jos Invesdor estää pääsyn tilillesi, et
välttämättä pääse Palveluihin, käyttäjätietoihisi tai tiedostoihisi
taikka muuhun sisältöön, joka on tililläsi.
6.6. Olet vastuussa tarvittavien järjestelyjen tekemisestä, jotta
pääset Verkkopalveluun. Olet myös vastuussa sen
varmistamisesta, että kaikki internetyhteyttäsi käyttävät tahot
tiedostavat Ehdot ja noudattavat niitä.

7. Palveluiden käyttö sinun toimestasi
7.1. Jotta pääset tiettyihin Palveluihin, sinua voidaan pyytää
antamaan tietoa itsestäsi (kuten henkilö- ja yhteystietoja)
osana rekisteröintiprosessia, tai osana Palveluiden käyttöäsi.
Huolehdit, että kaikki rekisteröintitieto, mitä annat Invesdorille, on
aina tarkkaa, oikeaa ja ajantasaista. Peitenimien tai muun kuin
oikean nimen käyttö on kiellettyä. Et saa antaa väärää
henkilöllisyyttä tai yhteystietoja. Yhteystietojen päivittäminen on
sinun vastuullasi ja voit tehdä sen Palvelussa menemällä
Omaan profiilisi.
7.2. Sitoudut käyttämään Palveluita ainoastaan tarkoituksiin, jotka
ovat Ehdoissa sekä soveltuvien valtioiden laeissa, säännöksissä
taikka yleisesti hyväksytyissä käytännöissä tai ohjeissa sallittuja.
7.3 Hyväksyt, että voit saada tietoa Palveluista useammalla kuin
yhdellä kielellä. Kielet, joilla saatat saada tietoa ja joilla voit
asioida Invesdorin kanssa, ovat suomi, ruotsi ja englanti.
7.4 Ymmärrät ja hyväksyt, että kuluttajansuojalain 6 a luvun
mukaisesti kuluttajan peruuttamisoikeus ei palvelun luonteesta

johtuen sovellu merkintätoimeksiantoihin, vaikka ne olisi annettu
sähköisesti.
7.5. Sitoudut olemaan käyttämättä (tai yrittämättä käyttää) mitään
Palveluista muuten kuin Invesdorin tarjoaman käyttöliittymän
kautta, ellet ole erillisessä sopimuksessa sopinut oikeudesta
kyseiseen toimintaan. Sitoudut olemaan ryhtymättä mihinkään
sellaiseen toimintaan, joka voi keskeyttää tai häiritä Palveluita
(tai palvelimia ja verkkoja, jotka ovat yhteydessä Palveluihin).
7.6. Ellet ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin Invesdorin kanssa
sopinut, sitoudut olemaan jäljentämättä, monistamatta,
kopioimatta, vaihtamatta, myymättä ja jälleenmyymättä
Palveluja mihinkään tarkoitukseen, mutta olet vapaa
suosittelemaan Palvelua muille mahdollisille asiakkaille.
7.7. Kohteet ja Sijoittajat ovat yksin vastuussa rahoituskierrokseensa
tai sijoitukseensa liittyvästä viranomaisraportoinnista sekä
verojen ja vastaavien maksujen maksamisesta.
7.8 Invesdor saattaa periä sinulta palvelumaksun, jota ei palauteta.
Palvelumaksun määrä määritellään erikseen jokaisen annin
osalta sitä koskevissa ehdoissa.
7.9. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa, ja että Invesdor ei ole
vastuussa Sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle, kaikista
Ehtojen mukaisten velvollisuuksiesi rikkomisista tai sellaisen
rikkomuksen seurauksista, sisältäen menetyksen tai vahingon,
jota Invesdor saattaa kärsiä.

8. Salasanasi ja käyttäjätilisi turvallisuus
8.1. Hyväksyt ja ymmärrät olevasi vastuussa Palveluun päästäksesi
käyttämiesi salasanojen turvallisesta käytöstä ja säilyttämisestä
sekä salassapidosta.
8.2. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa Invesdorille kaikesta
toiminnasta, joka tapahtuu käyttäjätililläsi.

8.3. Jos tulet tietoiseksi salasanasi tai tilisi luvattomasta käytöstä,
sitoudut ilmoittamaan siitä välittömästi Invesdorille. Sitoudut
myös vaihtamaan salasanasi, mikäli sinulla on aihetta epäillä
sen joutuneen vääriin käsiin.

9. Tietosuoja ja henkilötiedot
9.1. Invesdor kunnioittaa yksityisyyttäsi. Osana Yleisiä Ehtoja on
Invesdorin Tietosuojakäytäntö, joka asettaa periaatteet, joiden
mukaan Invesdor voi käyttää tietojasi ja Verkkosivuille
tuottamaasi tai lataamaasi sisältöä. Kehotamme sinua
lukemaan Tietosuojakäytännön.
9.2.

Suostut siihen, että Invesdor saattaa siirtää ja käsitellä
henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Palveluiden sisältö
10.1. Ymmärrät, että kaikki sisältö (kuten datatiedostot, kirjoitettu
teksti, tietokoneohjelmistot, musiikki, äänitiedostot tai muut
äänet, valokuvat, videot tai muut kuvat) johon sinulla on pääsy
osana Palvelua tai Palvelun käytön yhteydessä sekä tämän
tiedon ajantasaisuus, paikkansapitävyys ja täsmällisyys, ovat
sen henkilön yksinomaisella vastuulla, jolta kyseinen sisältö on
peräisin. Kaikkeen tällaiseen tietoon viitataan jäljempänä
”Sisältö”.
10.2. Olet tietoinen, että Sinulle osana Palveluita esitetty Sisältö,
sisältäen esimerkiksi Palveluiden käyttäjien luomat työt,
Palvelussa esiintyvät mainokset ja sponsoroitu sisältö
Palvelussa, voi olla suojattu immateriaalioikeuksilla, jotka
Palveluiden käyttäjät, sponsorit tai mainostajat omistavat. Et saa
muokata, vuokrata, lainata, myydä, jakaa Sisältöä etkä luoda
Sisällöstä johdannaisia töitä, ellet ole siitä erikseen kirjallisesti
sopinut Invesdorin tai Sisällön omistajan kanssa.

10.3. Invesdor pidättää itsellään oikeuden (mutta ei velvollisuutta)
mistä tahansa syystä tarkastaa ennakkoon, katsella, merkitä,
suodattaa, muokata, torjua tai poistaa jotain Sisällöstä tai kaiken
Sisällön mistä tahansa Palvelusta ilman erillistä ilmoitusta
Sinulle.
10.4. Ymmärrät, että käyttämällä Palveluita saatat altistua
hälytysviesteille, kutsuille tai muille vastaaville viesteille, joita
saatat pitää häiritsevinä tai paheksuttavina ja että tässä
suhteessa käytät Palveluita omalla vastuullasi.
Vastaanottamiasi ilmoituksia voit hallita ilmoitusasetuksista,
mutta tietynlaisen informatiivisen asiakasviestinnän
vastaanottamista ei voi estää.
10.5. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa, ja että Invesdor ei ole
vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle, kaikesta
Sisällöstä, jonka luot, lataat, välität, näytät tai muutoin esität
käyttäessäsi Palveluita, sekä näin ollen toimintojesi seurauksista,
mukaan lukien menetykset tai vahingot, joita Invesdorille
saattaa aiheutua. Ymmärrät myös, ettei Invesdor ole vastuusta
muiden käyttäjien luomasta, lataamasta, välittämästä tai
näyttämästä Sisällöstä tai siinä esitetyn informaation
oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.
10.6. Vakuutat, että sinulla on tarvittavat oikeudet käyttää kaikkea
luomasi, lataamasi, välittämäsi, näyttämäsi tai muutoin
esittämäsi Sisältöä siten ja siinä laajuudessa, kuin olet sitä
käyttämässä.
10.7. Vakuutat myös, että kyseinen Sisältö on ajantasaista,
täydellistä, oikeaa ja täsmällistä sekä, että Sisällön julkaisemista
ei ole laein tai viranomaismääräyksin kielletty tai rajoitettu, eikä
Sisältö ole hyvän tavan vastaista tai loukkaavaa.

11. Immateriaalioikeudet

11.1. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor (tai Invesdorin
lisenssinantajat) omistavat kaikki oikeudet Palveluihin, mukaan
lukien kaikki immateriaalioikeudet, jotka kohdistuvat Palveluihin
(huolimatta siitä, ovatko oikeudet rekisteröityjä vai eivät, sekä
siitä, missä päin maailmaa oikeudet ovat voimassa).
11.2. Hyväksyt, että Palvelut voivat sisältää tietoa, jonka Invesdor tai
tämän lisenssinantaja on tarkoittanut luottamukselliseksi ja vain
rekisteröityjen käyttäjien nähtäväksi sekä, ettet saa paljastaa
tällaista tietoa muulle taholle ilman Invesdorin etukäteen
antamaa kirjallista suostumusta. Hyväksyt myös, että
edellämainitut tiedot ovat tarkoitettu käytettäväksi
sijoituspäätöksentekosi tukena, ja sitoudut olemaan
käyttämättä tietoja muuhun tarkoitukseen.
11.3. Ellet ole kirjallisesti toisin sopinut Invesdorin kanssa, mikään
Ehdoissa ei oikeuta sinua käyttämään Invesdorin toiminimiä,
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia eikä
muita merkille ominaisia piirteitä.
11.4. Mikään ei myöskään oikeuta sinua kopioimaan tai levittämään
Sisältöä. Mikäli rikot Sisällön omistajan immateriaalioikeuksia,
sinun tulee Invesdorin määräämällä tavalla palauttaa ja tuhota
kaikki tekemäsi kopiot Sisällöstä.
11.5. Lukuun ottamatta kohdassa 12 sovittua käyttöoikeutta, Invesdor
myöntää ja hyväksyy, ettei se saa sinulta (eikä
lisenssinantajiltasi) näiden Ehtojen perusteella oikeuksia
Sisältöön, jota lisäät, lähetät, välität tai näytät Palvelussa
(huolimatta siitä ovatko oikeudet rekisteröityä vai eivät ja missä
tahansa päin maailmaa ne ovat olemassa). Ellet ole kirjallisesti
toisin Invesdorin kanssa sopinut, hyväksyt, että olet vastuussa
näiden oikeuksien suojaamisesta ja täytäntöönpanosta ja, että
Invesdorilla ei ole velvollisuutta tehdä sitä puolestasi.
11.6. Hyväksyt, ettet poista, vääristä tai muuta mitään
omistusoikeuteen liittyviä ilmoituksia (mukaan lukien

tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset), jotka voidaan
oheistaa tai sisällyttää Palveluihin.
11.7. Ellei Invesdor ole nimenomaisesti sinua kirjallisesti valtuuttanut
niin tekemään, hyväksyt, että Palveluita käyttäessä et käytä
minkään yhtiön tai järjestön tavaramerkkiä, palvelumerkkiä,
kauppanimeä tai logoa tavalla, joka on omiaan tai tarkoitettu
aiheuttamaan sekaannusta sellaisten merkkien, nimien tai
logojen omistajasta tai valtuutetusta käyttäjästä.

12. Myöntämäsi käyttöoikeus sisältöön
12.1. Sinulla säilyy tekijänoikeus sekä muut hallussasi olevat oikeudet
Sisältöön, jonka lähetät, julkaiset tai näytät Palvelussa tai sen
välityksellä. Lähettämällä, julkaisemalla tai näyttämällä Sisällön
annat Invesdorille jatkuvan, peruuttamattoman,
maailmanlaajuisen, maksuttoman, ja ei-yksinomaisen lisenssin
jäljentää, mukauttaa, muokata, kääntää, julkaista, julkisesti
esittää, julkisesti näyttää ja jakaa mitä tahansa Sisältöä, jonka
toimitat, lähetät tai näytät Palveluissa tai niiden kautta. Lisenssin
ainoana tarkoituksena on antaa Invesdorin näyttää, jakaa tai
edistää Palveluita. Invesdor ei julkaise henkilökohtaisia tietoja
sinusta, paitsi Palveluiden käyttöön tarvittavaa tietoa.
12.2. Hyväksyt, että tämä lisenssi antaa Invesdorille oikeuden
saattaa kyseessä oleva Sisältö käyttöön tytäryhtiöilleen ja muille
yhtiöille, organisaatioille tai henkilöille, joiden kanssa Invesdorilla
on liikesuhde palveluiden tuottamiseksi, sekä käyttää tällaista
Sisältöä näiden palveluiden tarjoamisen yhteydessä.
12.3. Hyväksyt, että Invesdor, suorittaessaan vaadittavia teknisiä
toimia tarjotakseen Palveluita käyttäjilleen, voi (a) lähettää tai
jakaa Sisältösi useissa julkisissa verkoissa ja useassa mediassa;
ja (b) tehdä sellaisia muutoksia Sisältöösi, jotka ovat tarpeen
Sisällön mukauttamiseksi ja sopeuttamiseksi vastaamaan
liittymäverkkojen, laitteiden, palveluiden ja median teknisiä

vaatimuksia sekä korjata Sisällössä olevia ilmeisiä virheitä.
Hyväksyt, että tämä käyttöoikeus antaa Invesdorille oikeuden
kyseisiin toimiin.
12.4. Vahvistat ja vakuutat Invesdorille, että sinulla on kaikki
tarvittavat oikeudet, valta ja valtuudet myöntää edellä olevat
lisenssit.

13. Sopimussuhteesi päättäminen Invesdorin kanssa
13.1. Ehdot pysyvät voimassa, kunnes Osapuoli päättää sopimuksen,
kuten jäljempänä on esitetty.
13.2. Jos haluat päättää sopimuksen Invesdorin kanssa, voit tehdä
niin (a) ilmoittamalla siitä Invesdorille milloin tahansa, (b)
sulkemalla tilisi kaikkiin Palveluihin, joita käytät, jos Invesdor on
mahdollistanut sinulle tämän mahdollisuuden. A-kohdassa
tarkoitettu ilmoitus tulee lähettää kirjallisesti Invesdorin
osoitteeseen, joka on esitetty näiden Ehtojen alussa tai
sähköpostitse osoitteeseen info@invesdor.com.
13.3. Invesdor voi milloin tahansa irtisanoa kanssasi tehdyn
sopimuksen, jos:
13.3.1.

olet rikkonut jotain Ehtojen säännöstä, esimerkiksi

toimittanut Invesdorille puutteellisia tai vääriä tietoja taikka
toiminut tavalla, joka selvästi osoittaa, ettet aio tai kykene
noudattamaan Ehtojen säännöksiä; tai
13.3.2.

Invesdorin tulee tehdä niin lain tai

viranomaismääräysten nojalla (mukaan lukien, muttei
rajoittuen, kun Palveluiden tarjoaminen Sinulle on, tai siitä
tulee, lainvastaista, kuten tilanteessa, jossa Sinuun kohdistuu
talouspakotteita); tai
13.3.3. kumppani, jonka kanssa Invesdor tarjosi Palveluita Sinulle,
on päättänyt suhteensa Invesdoriin tai lakannut
tarjoamasta Palveluita Sinulle; tai

13.3.4. Invesdor on lopettamassa Palveluiden tarjoamisen
käyttäjille maassa, jossa olet asukkaana tai josta käsin
käytät palvelua; taikka
13.3.5. Palveluiden tarjoaminen sinulle ei ole enää Invesdorin
mielestä Invesdorille kaupallisesti kannattavaa.
13.4. Mikään tässä Kohdassa ei vaikuta Invesdorin oikeuksiin koskien
Palveluiden tarjoamista Ehtojen kohdan 6 mukaisesti.
13.5. Kun nämä Ehdot päättyvät, kaikki lainmukaiset oikeudet,
velvollisuudet ja vastuut, joista Sinä ja Invesdor olette hyötyneet,
joita teihin on sovellettu (tai jotka ovat kertyneet ajan myötä, kun
Ehdot ovat olleet voimassa) tai joiden on tarkoitettu pysyvän
voimassa toistaiseksi, pysyvät muuttumattomina
sopimussuhteen päättymisestä huolimatta, ja Kohdan 20.7
säännöksiä sovelletaan edelleen sellaisiin oikeuksiin,
velvollisuuksiin ja vastuisiin rajoittamattoman ajan.

14. TAKUIDEN POISSULKEMINEN
14.1. MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA, MUKAAN LUKIEN KOHDAT 11 JA 12, EI
POISTA TAI RAJOITA SELLAISIA INVESDORIN TAKUITA TAI VASTUITA
MENETYKSISTÄ, JOITA EI VOI LAILLISESTI POISSULKEA TAI RAJOITTAA.
JOTKUT VALTIOT EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN
POISTAMISTA TAI VASTUUN POISTAMISTA TAI RAJOITTAMISTA
KOSKIEN MENETYSTÄ TAI VAHINKOA, JOKA JOHTUU
HUOLIMATTOMUUDESTA, SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA TAI
EPÄSUORIEN EHTOJEN RIKKOMISESTA TAI SATUNNAISISTA TAI
EPÄSUORISTA VAHINGOISTA. NÄIN OLLEN, VAIN VALTIOSSASI
LAINMUKAISET RAJOITUKSET KOSKEVAT SINUA, JA INVESDORIN
VASTUU RAJOITTUU LAIN MUKAISEEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄÄN.
14.2. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ PALVELUIDEN KÄYTTÖSI ON
OMALLA VASTUULLASI, JA PALVELUITA TARJOTAAN ”SELLAISINA KUIN
NE KULLOINKIN OVAT”.

14.3. SINÄ VASTAAT ANTAMASI TIEDON OIKEELLISUUDESTA,
TÄSMÄLLISYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ JA AJANTASAISUUDESTA.
14.4. NÄPPÄILYVIRHEET JA MUU VASTAAVA ON OMALLA VASTUULLASI.
JOS ESIMERKIKSI SYÖTÄT VÄÄRIN TILINUMEROSI VAROJEN
PALAUTUSTA VARTEN, INVESDOR EI VASTAA SINULLE TÄSTÄ
MAHDOLLISESTI AIHEUTUVASTA MENETYKSESTÄ.
14.5. INVESDOR EIKÄ SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT TAKAA
SINULLE, ETTÄ:
14.5.1.

PALVELUIDEN KÄYTTÖSI VASTAA VAATIMUKSIASI;

14.5.2.

PALVELUIDEN KÄYTTÖSI ON KESKEYTYKSETÖNTÄ, TURVATTUA

TAI VIRHEETÖNTÄ TAIKKA ETTÄ PALVELU ON KAIKKINA AIKOINA
KÄYTETTÄVISSÄSI;
14.5.3.

PALVELUIDEN KÄYTTÖSI SEURAUKSENA SAAMASI TIEDOT

OVAT TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA; EIKÄ
14.5.4.

ETTÄ PUUTTEET SINULLE OSANA PALVELUITA TARJOTUSSA

OHELMISTON TOIMINNASSA TAI TOIMINNALLISUUDESSA
KORJATAAN.
14.6. KAIKKI PALVELUITA KÄYTTÄESSÄSI LATAAMASI TAI MUUTOIN
SAAMASI MATERIAALI ON OMALLA VASTUULLASI, MINKÄ LISÄKSI OLET
YKSIN VASTUUSSA TIETOKONEOHELMISTOLLESI TAI MUULLE
LAITTEELLE KYSEESSÄ OLEVIEN MATERIAALIEN LATAUKSESTA
MAHDOLLISESTI AIHEUTUVASTA VAHINGOSTA TAI TIEDON
MENETYKSESTÄ.
14.7. MIKÄÄN NEUVO TAI TIETO, JONKA OLET SAANUT INVESDORILTA TAI
PALVELUISTA TAIKKA NIIDEN VÄLITYKSELLÄ, HUOLIMATTA SIITÄ ONKO
SE ANNETTU SUULLISENA VAI KIRJALLISENA, EI LUO TAKUUTA, JOTA EI
ERIKSEEN EHDOISSA OLE MAINITTU.
14.8. INVESDOR LUOPUU LISÄKSI KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA
EPÄSUORISTA TAKUISTA SEKÄ EHDOISTA, JOTKA SOVELTUVAT
JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTEEN,
MUKAAN LUKIEN, MUTTEI KUITENKAAN RAJOITTUEN KAUPANKÄYNNIN
EPÄSUORIIN TAKUISIIN JA EHTOIHIN.

15. VASTUURAJOITUS
15.1. OTTAEN HUOMIOON YLEISET SÄÄNNÖKSET KOHDASSA 14.1,
YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTEI INVESDOR, SEN TYTÄRYHTIÖT,
EIVÄTKÄ SEN LISENSSINANTAJAT OLE SINULLE VASTUUSSA:
15.1.1.

MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLITTÖMISTÄ TAI

VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOITA SINULLE SAATTAA AIHEUTUA.
TÄMÄ SISÄLTÄÄ ESIMERKIKSI SAAMATTA JÄÄNEEN VOITON
(HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO VOITON SAAMATTA JÄÄMINEN
AIHEUTUNUT SUORAAN VAI VÄLILLISESTI), MAINEEN TAI
LIIKEARVON MENETYKSEN, TIEDON MENETYKSEN, KORVAAVIEN
TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSET SEKÄ
MUUT AINEETTOMAT TAPPIOT;
15.1.2. SINULLE AIHEUTUVASTA VÄLILLISESTÄ TAI VÄLITTÖMÄSTÄ
MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, SISÄLTÄEN MENETYKSET TAI
VAHINGOT SEN JOHDOSTA, ETTÄ:
15.1.2.1.

OLET LUOTTANUT PALVELUISSA ESIINTYVÄN

MAINONNAN TÄYDELLISYYTEEN, TARKKUUTEEN TAI
OLEMASSAOLOON, TAIKKA VAHINGOSTA, JOKA SYNTYY
SINUN JA SELLAISEN MAINOSTAJAN TAI SPONSORIN,
JONKA MAINONTAA ESIINTYY PALVELUISSA, VÄLISEN
SUHTEEN TAI LIIKETOIMEN TULOKSENA;
15.1.2.2.

KÄYTTÄJÄN LATAAMA SISÄLTÖ ON PUUTTELLISTA,

VIRHEELLISTÄ, EPÄTÄYDELLISTÄ TAI VANHENTUNUTTA.
15.1.2.3.

INVESDOR TEKEE PALVELUIHIN MUUTOKSIA TAIKKA

PYSYVÄSTI TAI VÄLIAIKAISESTI KESKEYTTÄÄ PALVELUIDEN
(TAI NIIDEN OSAN) TARJOAMISEN;
15.1.2.4.

MITÄ TAHANSA PALVELUSSA OLEVAA SISÄLTÖÄ TAI

TIETOA TUHOUTUU, TURMELTUU TAI EI PYSTYTÄ
TALLENTAMAAN;
15.1.2. LAIMINLYÖT PAIKKANSAPITÄVIEN TILITIETOJEN
TOIMITTAMISEN INVESDORILLE SIJOITETUN VARALLISUUDEN
SIIRTÄMISTÄ TAI PALAUTTAMISTA VARTEN; TAIKKA

15.1.2.6.

LAIMINLYÖT SALASANASI TAI KÄYTTÄJÄNIMESI

SÄILYTTÄMISEN TURVALLISESTI JA LUOTTAMUKSELLISENA.
15.2. RAJOITUKSIA INVESDORIN VASTUUSSA SINUA KOHTAAN YLLÄ
KOHDASSA 14 SOVELLETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO INVESDORILLE
ILMOITETTU TAI OLISIKO SEN PITÄNYT OLLA TIETOINEN KYSEISTEN
MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA.
15.3. OLET ITSE VASTUUSSA KAIKESTA PALVELUNKÄYTÖSTÄSI, MUKAAN
LUKIEN, MUTTEI KUITENKAAN RAJOITTUEN TEKEMIISI SIJOITUKSIIN
PALVELUSSA. RAHOITUSKIERROKSEEN OSALLISTUMINEN ON
KÄYTTÄJÄN OMA PÄÄTÖS. RAHOITUSKIERROKSEN JULKAISEMINEN EI
TARKOITA, ETTÄ INVESDOR SUOSITTELISI KYSEISTÄ
SIJOITUSKOHDETTA SINULLE EIKÄ MYÖSKÄÄN, ETTÄ INVESDOR PITÄISI
KYSEISTÄ SIJOITUSKOHDETTA HYVÄNÄ SIJOITUSKOHTEENA.
VAKUUTAT TEKEVÄSI SIJOITUSPÄÄTÖKSEN YKSINOMAAN PERUSTUEN
VERKKOSIVUSTOLLA RAHOITUSKIERROKSEN YHTEYDESSÄ ESITETTYYN
TIETOON.

16. Mainokset
16.1. Osaa Palveluista voidaan tukea mainostuloilla, ja Palvelut voivat
näyttää mainoksia ja tarjouksia. Vastikkeeksi siitä, että Invesdor
myöntää Sinulle pääsyn Palveluihin ja niiden käytön, hyväksyt,
että Invesdor voi sijoittaa tällaista mainontaa Palveluihin.
16.2. Mainonnan tapa sekä sen muoto ja laajuus, jota Invesdor
käyttää mainostaessaan Palveluissaan, voivat muuttua ilman
erityistä ilmoitusta Sinulle.
16.3. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor ei ole vastuussa tällaisten
mainosten sisällöstä.

17. Evästeet
17.1. Verkkopalvelussa käytetään evästeitä sivujen käytön
helpottamiseksi sekä anonyymin käyttäjien käytön ja

käyttötapojen seuraamiseksi. Tämä on yleinen käytäntö useilla
verkkosivuilla.
17.2. Evästeet ovat pienikokoisia tekstitiedostoja, joita verkkosivusto
tallentaa laitteellesi kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat
tietoa verkkosivujen käytöstäsi ja käyttötavoistasi.
17.3. Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen.
17.4. Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy
esimerkiksi osoitteesta aboutcookies.org.

18. Muu sisältö
18.1. Palvelut saattavat sisältää hyperlinkkejä toisille verkkosivuille,
ulkopuoliseen sisältöön tai lähteisiin. Verkkosivut tai lähteet, joita
muut kuin Invesdor tarjoavat, eivät ole Invesdorin
määräysvallassa, eikä Invesdor voi vaikuttaa niihin.
18.2. Ymmärrät ja hyväksyt, että Invesdor ei ole vastuussa tällaisten
ulkopuolisten sivustojen ja resurssien saatavuudesta, eikä tue
mainontaa, tuotteita tai muuta materiaalia, jota on saatavilla
sellaisilla verkkosivuilla tai lähteissä.
18.3. Ymmärrät ja hyväksyt, ettei Invesdor ole vastuussa mistään
menetyksestä tai vahingosta, joka sinulle voi aiheutua johtuen
näiden ulkoisten sivustojen tai resurssien saatavuusasteesta
taikka siitä, että olet luottanut näiden ulkoisten sivustojen ja
resurssien mainoksissa, tuotteissa tai muissa materiaaleissa
esitetyn tiedon täydellisyyteen, paikkansapitävyyteen tai
olemassaoloon.

19. Muutokset ehtoihin
19.1. Invesdor voi tehdä muutoksia Yleisiin Ehtoihin tai Palveluehtoihin
aika ajoin. Kun nämä muutokset on tehty, Invesdor saattaa
uuden version Yleisistä Ehdoista saataville osoitteessa:
https://www.invesdor.com/fi-fi/kayttoehdot ja uudet

Palveluehdot ovat saatavillasi Palveluissa, joihin ehdot
vaikuttavat.
19.2. Ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluiden käyttösi Yleisten
Ehtojen tai Palveluehtojen muuttumisen jälkeen katsotaan
hyväksynnäksi päivitetyille Yleisille Ehdoille tai Palveluehdoille

20. Yleiset oikeudelliset ehdot
20.1. Joskus Palveluita käyttäessäsi saatat Palveluiden käytön
seurauksena tai välityksellä käyttää muuta palvelua, ladata
ohjelmiston tai ostaa tuotteita, jotka toinen henkilö tai yhtiö
tarjoaa. Näihin muiden palveluiden, ohjelmistojen tai tuotteiden
käyttöösi voi tulla sovellettavaksi erillisiä ehtoja sinun ja kyseessä
olevan yhtiön tai henkilön välillä. Jos näin on, Ehdot eivät vaikuta
oikeudelliseen suhteeseesi näiden muiden yhtiöiden tai
henkilöiden kanssa.
20.2. Ellei toisin ole sovittu, Ehdot muodostavat koko sopimuksen
sinun ja Invesdorin välillä sekä sääntelevät Palveluiden käyttöäsi.
Ehdot korvaavat kokonaisuudessaan kaikki aikaisemmat
vastaavat Palveluita koskevat sopimukset sinun ja Invesdorin
välillä.
20.3. Hyväksyt, että Invesdor voi toimittaa sinulle asiakasviestejä,
mukaan lukien Ehdoissa tapahtuvia muutoksia koskevia
ilmoituksia, sähköpostitse, puhelimitse, postitse tai liittämällä
ilmoituksen Palveluihin.
20.4. Hyväksyt, että mikäli Invesdor ei käytä tai pane täytäntöön
jotain Ehtoihin tai voimassaolevaan lakiin sisältyvää oikeutta tai
oikeussuojakeinoa, tätä ei pidetä muodollisena luopumisena
Invesdorin oikeuksista, sekä hyväksyt, että kyseiset oikeudet ja
oikeussuojakeinot pysyvät Invesdorin käytettävissä.
20.5. Jos toimivaltainen tuomioistuin päättää jonkun näiden Ehtojen
säännöksen olevan pätemätön, kyseinen säännös voidaan
poistaa Ehdoista sen vaikuttamatta muihin Ehtojen säännöksiin.

Jäljellejäävät Ehtojen säännökset pysyvät voimassa ja
täytäntöönpanokelpoisina.
20.6. Tiedostat ja hyväksyt, että Invesdorin tytäryhtiöitä ja
sidonnaisasiamiehiä pidetään näiden Ehtojen edunsaajina, ja
että tällaiset tytäryhtiöt ja sidonnaisasiamiehet ovat oikeutettuja
luottamaan sellaiseen Ehtojen säännökseen, joka tuottaa niille
oikeuksia sekä panemaan kyseisiä ehtoja suoraan täytäntöön.
Muut kuin kyseiset tytäryhtiöt ja sidonnaisasiamiehet eivät voi
olla kolmansina osapuolina edunsaajina Ehtojen perusteella.
20.7. Ehtoihin sekä sinun ja Invesdorin väliseen suhteeseen
sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä
lukuun ottamatta. Sinä ja Invesdor sovitte saattavanne kaikki
Ehtoihin liittyvät asiat yksinomaan Helsingissä, Suomessa,
sijaitsevien tuomioistuinten ratkaistaviksi. Hyväksyt, että Invesdor
on edellä mainitusta huolimatta oikeutettu hakemaan
väliaikaisia turvaamistoimia (tai vastaavia kiireellisiä
oikeussuojakeinoja) millä tahansa lainkäyttöalueella.
20.8. Sijoitukseen liittyvät riskit
20.8.1. Kasvuyhtiöt ovat korkeariskisiä sijoituskohteita.
Suosittelemme, että tutustut täydelliseen riskivaroitukseemme
ennen korkeariskisen osakesijoittamisen tekemistä.
Riskivaroituksen löydät täältä: www.invesdor.com/fifi/riskivaroitus.

