Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) määrittelevät Evervest Oy:n (”Evervest”) omistaman ja ylläpitämän
www.evervest.com –verkkosivuston (”Sivusto”) ja sillä olevan aineiston käyttöä koskevat ehdot, jotka
sivuston käyttäjän (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) on hyväksyttävä voidakseen käyttää Sivustoa. Nämä Käyttöehdot
eivät kata tai sido Evervestin yhteistyökumppaneiden tai kolmansien osapuolten tarjoamia verkkosivustoja
tai -palveluita. Jatkamalla Sivuston käyttöä hyväksyt nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja
tai ymmärrä niiden sisältöä, sinulla ei ole oikeutta käyttää Sivustoa. Sivuston käyttämiseksi Sinun on oltava
täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen Sinuun soveltuvan lain mukaan.
Sivustoa ja sen sisältöä ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai Yhdysvaltoihin rekisteröidyille
oikeushenkilöille. Mikäli asut Yhdysvalloissa tai edustat Yhdysvaltoihin rekisteröitynyttä oikeushenkilöä,
sinun ei tule käyttää Sivustoa. Sama rajoitus koskee kaikkia muitakin alueita, joiden lainsäädäntö ei salli
Sivuston mukaista toimintaa.
Sivuston käyttö
Ellei Evervestin kanssa ole toisin sovittu, Käyttäjällä on oikeus käyttää Sivustoa vain yksityisiin, ei-kaupallisiin
tarkoituksiinsa. Kaupallisella tarkoituksella tarkoitetaan näissä Käyttöehdoissa Sivuston, sen sisällön tai sillä
olevan materiaalin tarjoamista kolmansille tai muutoin hyödyntämistä palveluissa, joita tarjotaan
kolmansille.
Sivuston
joidenkin
osien
käyttäminen
edellyttää
erillisen
Sijoituspalvelusopimuksen
(”Sijoituspalvelusopimus”) tekemistä Evervestin kanssa. Sijoituspalvelusopimusta koskevat omat
sopimusehdot. Sijoituspalvelusopimusta vastaan Everest myöntää Käyttäjälle käyttäjätunnuksen Sivuston
näihin osiin. Käyttäjä yksin on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tietoturvallisesta
säilyttämisestä. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Evervestille, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksensa
tai salasanansa tietoturvan vaarantuneen.
Sivusto tarjotaan Sinulle sellaisena kuin se kullakin hetkellä on. Evervestillä on oikeus, milloin tahansa
rajoittaa, keskeyttää, lakkauttaa tai muuttaa Sivustoa tai estää pääsy siihen tilapäisesti tai kokonaan. Evervest
voi poistaa tai estää Käyttäjän pääsyn Sivustolle, mikäli Evervest katsoo tai epäilee Käyttäjän toimineen
näiden Käyttöehtojen, Sijoituspalvelusopimuksen tai lainsäädännön vastaisesti.
Sivustolla tai Sivustoon ei saa käyttää mitään automatisoituja järjestelmiä, kuten botteja, spidereitä tai muita
ohjelmistoja tai laitteita, jotka luovat enemmän tai tiheämmin yhteyspyyntöjä Sivuston palvelimille kuin
yleensä mahdollista normaalilla käyttötavalla tai millään muulla tavoin haitata Sivuston käyttöä.
Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet
Sivuston visuaalinen ilme ja sillä julkaistava aineisto, kuten kuvat, tekstit, ohjelmistot, äänet, tavaramerkit,
muut merkit ja logot ovat Evervestin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta tai näiden itselleen
lisensoimia, ja suojattuja tekijänoikeuksilla ja muilla oikeuksilla Suomen ja muiden maiden lakien sekä
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kansainvälisten konventioiden nojalla. Sivuston sisällön osittainenkin kopioiminen, jakelu ja tallentaminen
ovat kiellettyjä ilman Evervestin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen
mainittuja tai lainsäädännöstä johtuvista poikkeuksista. Evervest pidättää kaikki oikeudet Sivustolla
julkaistavaan aineistoon.
Sivustolla julkaistavaa aineistoa saa katsella, selata, tallentaa ja tulostaa Käyttäjän omaa henkilökohtaista
käyttöä varten. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Jäljennöksiä tai
osaa niistä ei saa myydä tai jakaa kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai
muihin verkkopalveluihin.
Sivustolla julkaistavia tiedotteita sekä kuva-arkiston materiaalia on sallittua käyttää journalistisiin
tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.
Evervest kunnioittaa toisten tekijänoikeuksia. Tietoyhteiskuntakaaren ja muiden soveltuvien lakien
mukaisesti pyrimme viipymättä poistamaan kaiken tekijänoikeuksia loukkaavan aineiston Sivustolta. Mikäli
uskot, että jokin Sivustolla loukkaa Sinun tai kolmannen tekijänoikeuksia, tulee sinun lähettää kirjallinen
ilmoitus loukkauksesta osoitteeseen info@evervest.com tai alla olevaan postiosoitteeseemme (tarkemmat
ohjeet ilmoituksen muodosta löydät tietoyhteiskuntakaaresta (917/2014)). Evervest pidättää oikeuden
poistaa Sivustolla olevaa materiaalia myös ilman erillistä ilmoitusta.
Vastuu Sivuston sisällöstä
Sivuston sisältämä aineisto on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Evervestistä sekä Evervestin
tarjoamista palveluista ja tuotteista.
Evervest pyrkii siihen, että Sivustolla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja oikeita. Evervest ei kuitenkaan anna
takuuta tai ota vastuuta Sivustolla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai
luotettavuudesta. Evervest ei myöskään vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta Käyttäjän tarpeisiin tai
tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta.
Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja/tai ylläpitämille sivustoille tai Sivusto voi
sisältää kolmansien osapuolten toimittamaa materiaalia, jotka mahdollistavat pääsyn kolmansien osapuolten
tarjoamiin palveluihin tai verkkosivustoille. Näitä palveluita ja verkkosivustoja koskevat niiden omat
käyttöehtonsa, jotka niiden käyttäjän on hyväksyttävä ennen sivuston käyttämistä. Evervest ja siihen
sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa Sivustolle linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai niiden käytön
yhteydessä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
Kaikki Sivustolla annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule
käsittää juridisena, kaupallisena tai sijoitusneuvontana. Sivuston käyttäjä yksin on vastuussa
sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitetun
pääoman voi menettää kokonaan tai osittain ja tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta. Historiallinen
arvonkehitys ei ole tae tulevasta vastaavasta kehityksestä.
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Henkilötiedot ja tietosuoja
Evervest käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan
toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Evervestin
ylläpitämään henkilörekisteriin. Evervest käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Sivuston ja muiden
palveluidensa tarjoamiseen, sekä esimerkiksi vastatakseen Käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja
palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin
asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin.
Evervestin asiakasrekisteriä koskeva rekisteriseloste ja evästepolitiikka ovat nähtävissä osoitteessa
www.evervest.com. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn rekisteriselosteen
ja evästepolitiikan mukaisesti.
Evervest pyrkii varmistamaan parhain soveltuvin tavoin Sivuston, muiden palveluidensa, henkilötietojen ja
muiden tietojen tietoturvan riittävän tason. Evervest käyttää lukuisia tekniikoita, mukaan lukien tietojen
salausta, varmistaakseen tietoturvan riittävyyden. Oletusarvoisesti mitkään Sivustoon tai muihin Evervestin
palveluihin liittyvät tiedot eivät ole ulkopuolisten yleisesti saatavilla, ellei toisin ole mainittu tai Sivuston tai
muun palvelun kyseisen ominaisuuden luonteesta toisin johdu. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että
mikään internetiin liitetty järjestelmä ei kuitenkaan ole ehdottoman tietoturvallinen.
Käyttäjä vastaa kaikilta osin Sivustolle pääsyyn käyttämiensä laitteiden, internetyhteyden ja ohjelmistojen
tietoturvasta, ja vastaa niiden riittämättömästä tietoturvasta aiheutuneista vahingoista Evervestille ja
kolmansille osapuolille.
Vastuunrajoitus ja vahingonkorvaus
Evervest ei anna mitään takuuta Sivuston toimivuudesta tai muuta vakuutusta koskien Sivustoa tai sen
sisältöä, laatua, toimivuutta, tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Sivuston ja sillä olevien tietojen
hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Sivusto on käytettävissä “sellaisena kuin se on”.
Sivuston Käyttäjä vastaa kaikilta osin Sivuston soveltuvuudesta, laadusta ja toimivuudesta omiin
tarkoituksiinsa.
Evervest ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten tulonmenetyksestä tai liiketoiminnan
estymisestä, jotka johtuvat Sivuston käytöstä tai käytön estymisestä, riippumatta käytön estymisen syystä.
Käyttäjä yksin vastaa tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu
aineistojen lataamisesta verkkopalvelusta. Mikään Käyttäjän Sivuston kautta saama neuvo tai informaatio ei
muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, ellei toisin erityisesti ole ilmaistu näissä
Käyttöehdoissa.
Tämän kappaleen mukaiset rajoitukset eivät rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
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Muutokset
Evervest varaa oikeuden milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja. Jatkamalla Sivuston
käyttöä muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy kyseiset muutokset. Käyttäjän tulee säännöllisesti tarkistaa
nämä Käyttöehdot havaitakseen mahdolliset muutokset. Evervest tiedottaa olennaisista muutoksista näihin
Käyttöehtoihin erikseen Sivustolla ja soveltuvin osin muilla keinoin.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka
Näihin Käyttöehtoihin sekä käyttäjän ja Evervestin väliseen asiakassuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.
Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Helsingin käräjäoikeudessa tai Käyttäjän
kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.
Evervestin kuluttaja-asiakkailla on oikeus saattaa näitä Käyttöehtoja koskeva riita kuluttajariitalautakunnan
ratkaistavaksi ei-sitovan ratkaisusuosituksen saamiseksi. Lisätietoja Kuluttajariitalautakunnasta sekä sen
ratkaisusuosituksista on saatavilla osoitteessa www.kuluttajariita.fi.
Yhteystiedot ja ilmoitukset
Y-tunnus: 2710163-7
Postiosoite: Bulevardi 14 A6, 00120 Helsinki
Sähköposti: info@evervest.com
www: www.evervest.com
Yhteyshenkilö: Timo Tähtinen, Chief Technology Officer

