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1. TIETOA MEISTÄ 

1.1 Lightyear Europe AS, on virolainen osakeyhtiö (yritystunnus 16235024), jonka 
rekisteröity osoite on Tallinna, Volta tn 1, Viro ("me", "meitä", “meidän” tai "Lightyear"). 

1.2 Lightyear on Viron Finanssivalvonnan ("EFSA") sääntelemä luvanvarainen 
sijoitusyhtiö. 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Sopimussuhteesi Lightyeariin perustuu tähän asiakirjaan (“Sopimus”), joka sisältää 
tärkeää tietoa tietyistä Lightyearin sovelluksen kautta tarjottaviin 
Sijoitusinstrumentteihin liittyvistä toimeksiantojen toteutuspalveluistamme. Tämän 
Sopimuksen mahdolliset käännökset omalle kielellesi ovat toissijaisia, ja tämän 
Sopimuksen englanninkielistä versiota noudatetaan ensisijaisena. Huolimatta siitä, 
että saatamme kääntää tai asettaa saataville Sopimusta edeltäviä tietoja ja 
ilmoituksia, Sopimuksen ja toimeksiantojen käsittelyn ja parhaan toteutuksen 
käytännön tai muita Palveluihimme liittyviä asiakirjoja kielellä, joka ei ole englanti, 
kaikki muut Palveluihimme liittyvät asiakirjat ja tiedot voidaan siitä huolimatta tarjota 
sinulle englanniksi, ja viestimme kanssasi englanniksi. 

2.2 Tässä Sopimuksessa isolla alkukirjaimella kirjoitettujen sanojen ja ilmaisujen 
määritelmät löytyvät Liitteestä 1 (Määritelmät). 

2.3 Lue tämä Sopimus huolellisesti ennen Lightyearin sovelluksen kautta sinulle 
tarjottavien Palvelujen käytön aloittamista. Hyväksyt tämän Sopimuksen sitovuuden 
käyttämällä Lightyearin sovellusta. Jos et hyväksy tätä Sopimusta, et saa käyttää 
Lightyearin sovelluksen kautta tarjottavia palveluja mihinkään tarkoitukseen. 

2.4 Tämä Sopimus liittyy vain Lightyearin sovelluksen kautta sinulle tarjoamiimme vain 
toteutettavien toimeksiantojen siirtoa koskeviin palveluihin, ja jos tarjoamme sinulle 
muita palveluja, niihin sovelletaan muita asianmukaisia palveluehtoja. Tätä Sopimusta 
sovelletaan sinuun siitä päivästä alkaen, jolloin hyväksyt tämän Sopimuksen 
Lightyearin sovelluksessa. Tämä Sopimus on englanninkielinen, ja viestimme kanssasi 
jatkossa englanniksi. Saat kappaleen tästä Sopimuksesta meiltä pysyvällä välineellä, 
eli kirjautumiseen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. 

2.5 Olemme julkaisseet tiettyjä tärkeitä tietoja (“Tärkeät tiedot”) Lightyear-
sovelluksessa ja sivustollamme täällä: https://golightyear.com/eu/documents. Lue 
nämä Tärkeät tiedot huolellisesti ennen minkään Toimeksiannon esittämistä ja 
minkäänlaisten Lightyearin sovelluksen kautta tarjottavien Palvelujen käyttämistä. 
Tärkeitä tietoja ovat muun muassa tietyt Sopimusta edeltävät tiedot ja ilmoitukset, 

https://golightyear.com/eu/documents


 

 

 

4 
 

 

 

Lightyearin Riskitiedot (“Riskitiedot”) ja Lightyearin Toimeksiantojen käsittelyn ja 
parhaan toteutuksen käytäntö (“Toimeksiantojen käsittelyn ja parhaan 
toteutuksen käytäntö”). Riskitiedoissa määritellyt riskit eivät edusta kaikkia tämän 
Sopimuksen nojalla tarjottuihin Palveluihin liittyviä riskejä, sillä sinuun ja sijoittamaasi 
pääomaan voi kohdistua nyt ja tulevaisuudessa myös muita riskejä, eivätkä 
Riskitiedot pyri tyhjentävästi esittelemään kaikkia tärkeimpiä riskejä. Hyväksyessäsi 
tämän sopimuksen Lightyearin sovelluksessa ilmoitat meille lukeneesi ja 
ymmärtäneesi kaikki Tärkeät tiedot huolellisesti ja hyväksyväsi ne. Hyväksyt sen, että 
voimme yksinomaisen harkintamme mukaisesti toisinaan muuttaa tätä Sopimusta ja 
Tärkeitä tietoja, Riskitiedot ja Toimeksiantojen käsittelyn ja parhaan toteutuksen 
käytäntö mukaan luettuna, ja ilmoitamme tästä sinulle tässä Sopimuksessa 
määritellyllä tavalla. Jos sinulla on tämän Sopimuksen sisältöön tai mihin tahansa 
muihin sopimuksiimme tai ilmoituksiimme tai Tärkeisiin tietoihin liittyvää kysyttävää 
tai huolenaiheita, sinun tulisi pyytää neuvoa riippumattomalta alan asiantuntijalta 
ennen Palvelujen käyttämistä. 

2.6 Sopimusta edeltävissä tiedoissa ja ilmoituksissa määritetään ne tiedot, joita 
odotamme sinulta. Palveluja tarjotessamme voimme pyytää sinua esittämään 
täydentäviä tietoja, joita tarvitaan asianomaisen palvelun tarjoamiseen. Jos et esitä 
näitä tietoja meille tai esitä niitä uudelleen pyydettäessä, emme välttämättä voi 
tarjota sinulle kaikkia Palveluja tai voimme rajoittaa pääsyäsi tiettyihin Palveluihin 
joko väliaikaisesti tai pysyvästi. 

3. TÄRKEÄÄ TIETOA PALVELUISTAMME 

3.1 Tarjoamme sellaisten Sijoitusinstrumentteihin liittyvien toimeksiantojesi toteutusta 
(ei neuvontaa), joita toteutamme itse tai jotka siirrämme Kolmannelle välittäjälle. 
Tämä tarkoittaa, että emme tarjoa sinulle minkäänlaista neuvontaa. Emme yritä 
millään tavalla esittää näkemystä minkään tietyn Sijoitusinstrumentin sopivuudesta 
sinulle. Jos asetamme saataville Monimutkaisia sijoitusinstrumentteja Lightyearin 
sovelluksessa, määritämme tällaisten Sijoitusinstrumentin sopivuuden sinulle 
sijoittamiseen liittyvien tietojesi ja kokemuksesi perusteella ja määrittelemme, 
ymmärrätkö asianomaiseen Palveluun tai Sijoitusinstrumenttiin liittyvät riskit. Tämä 
tarkoittaa, ettemme arvioi sopivuutta, jos Palvelu liittyy Muuhun kuin 
monimutkaiseen sijoitusinstrumenttiin (esimerkiksi markkinalla vaihdettavat 
osakkeet, vaihdettaviin arvopapereihin liittyvien yhteissijoitusjärjestelyjen osuudet, 
rahamarkkinainstrumentit jne.). Yllä esitetyn seurauksena etusi voivat olla heikommin 
suojattuja. Lisäksi jos et esitä sijoitustietoihisi ja sijoituskokemukseesi liittyviä tietoja 
tai esität riittämättömät tai virheelliset tiedot, emme välttämättä pysty arvioimaan 
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Palvelun tai Sijoitusinstrumentin sopivuutta sinulle. Jos et esitä asianomaisia tietoja 
meille tai jos esität meille riittämättömät tai virheelliset tiedot tai jos esittämiesi 
riittävien tietojen perusteella Palvelu tai Sijoitusinstrumentti ei sovellu sinulle, mutta 
haluat siitä huolimatta saada asianomaista Palvelua tai suorittaa asianomaisen 
Transaktion Sijoitusinstrumentilla, et välttämättä ymmärrä Palveluun tai 
Sijoitusinstrumenttiin liittyviä riskejä, ja etusi suojaaminen voi siksi heikentyä. Vastaat 
itse meille esittämiin Toimeksiantoihin liittyvistä päätöksistäsi. Jos et ole täysin 
varma siitä, sopiiko Sijoitusinstrumentti omaan tilanteeseesi tai tarpeisiisi (jos emme 
arvioi tai voi arvioida Sijoitusinstrumentin asianmukaisuutta) tai jos et ole 
ymmärtänyt mitä tahansa tämän Sopimuksen kohtaa, sinun tulee pyytää neuvoa 
riippumattomalta alan asiantuntijalta. 

3.2 Emme voi varmistaa sitä, kuulutko asianomaisen Sijoitusinstrumentin 
kohdemarkkinaan, vaikka tarjoamme sinulle Toimeksiantojen vastaanotto- ja 
välityspalveluja ja Toimeksiantojen toteuttamista ja Palvelu tarjotaan sinulle omasta 
aloitteestasi. Julkaisemme kuitenkin Sijoitusinstrumenttien kohdemarkkinan 
sivustollamme täällä: https://golightyear.com/eu/documents. Yllä esitetyn 
seurauksena etusi voivat olla heikommin suojattuja. 

3.3 Toteutamme toimeksiantosi itse tai siirrämme Toimeksiantosi Kolmannelle 
välittäjälle. Katso Toimeksiannon Kolmannelle välittäjälle lähettämisen viivästymiseen 
johtavat tilanteet kohdasta 36.5. Kolmas välittäjä vastaa tämän jälkeen 
toteuttamisesta (tai toimeksiannon siirtämisestä eteenpäin toteuttamista varten). 

3.4 Emme voi valvoa Toimeksiantojesi toteuttamista sen jälkeen, kun siirrämme ne 
Kolmannelle välittäjälle, eikä ole mitään takuita siitä, että me vastaanotamme tai 
Kolmas välittäjä vastaanottaa Toimeksiantosi. Toimeksiantoa ei oteta vastaan 
etenkään silloin, kun se aiheuttaa liian suuren riskin Kolmannelle välittäjälle tai jos 
Toimeksiantoosi liittyvällä Sijoitusinstrumentilla ei enää käydä kauppaa tai 
kaupankäynti on keskeytetty. 

3.5 Voit peruuttaa meille antamasi Toimeksiannon vain ennen kuin siirrämme 
Toimeksiannon kauppapaikalle tai Kolmannelle välittäjälle. Tämä tarkoittaa, että on 
tärkeää varmistaa, että Toimeksiantoon lisäämäsi tiedot ovat virheettömiä ja pystyt 
antamaan sitovan sitoumuksen Sijoitusinstrumentin ostamiseksi tai myymiseksi 
esittäessäsi Toimeksiannon. 

3.6 Sinun tulisi lukea tämä Sopimus loppuun ennen tilin avaamista palvelussamme ja 
ennen minkäänlaisten Toimeksiantojen esittämistä. Jos haluat keskustella yllä 
esitettyyn liittyvästä tai mistä tahansa Lightyearin sovelluksen kautta tarjottavista 
Palveluista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen support@golightyear.com. 

https://golightyear.com/eu/documents
mailto:support@golightyear.com
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3.7 Jos olet kuluttaja (eli henkilö, joka toimii yritykseen, kaupankäyntiin ja ammatin 
harjoittamiseen liittymättömissä tarkoituksissa), sinulla on oikeus purkaa tämä 
Sopimus ilman irtisanomisperustetta neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa 
Sopimuksen hyväksymisestä. Jos haluat purkaa Sopimuksen, ilmoita siitä meille 
sähköpostiosoitteeseen support@golightyear.com. Et voi purkaa tätä Sopimusta sen 
jälkeen, kun olet esittänyt Toimeksiannon tai jos tilanne on sellainen, että 
Sovellettavan lain pakottavat säännökset eivät oikeuta tällaiseen purkamiseen, 
ellemme nimenomaisesti hyväksy Sopimuksen purkamista koskevaa ilmoitustasi. 
Sopimuksen purkamisesi ei vaikuta tämän Sopimuksen nojalla jo toteutettuihin 
Toimeksiantoihin, joihin kohdistuu markkinavaihteluja ja jotka sitovat sinua 
toimeksiannon toteuttamisen jälkeen. Epäselvyyksien välttämiseksi huomautamme, 
että Sopimuksen purkamista koskevat ehdot ovat erillisiä kohdan 37 mukaisesta 
irtisanomisehdoista, ja sinulla on aina oikeus irtisanoa tämä Sopimus. 

3.8 Tarjoamme sinulle kahdenlaisia raportteja palveluidemme toimivuudesta: 
3.8.1. kaupanvahvistus sisältää olennaiset tiedot Tilauksesi toteuttamisesta ja se 
lähetetään sähköpostitse seuraavana päivänä Tapahtuman jälkeen; ja 

3.8.2. yleiskuvan Sijoitusinstrumenteistasi ja varoistasi antava tiliote, johon pääset 
milloin tahansa Lightyear-sovelluksesta ja jonka voit laskea jokaiselle 
kalenterikuukaudelle mille tahansa pidemmälle ajanjaksolle.  

4. TILIN AVAAMINEN 

4.1 Voit käyttää Lightyearin sovellusta kirjautumatta, eli voit katsella sovelluksen 
Sijoitusinstrumentteja ja laatia ”seurantalistan” näistä Sijoitusinstrumenteista. 

4.2 Voidaksesi käyttää Palveluja sinun on oltava vähintään 18-vuotias, ja sinun on 
laadittava rekisteröity Tili Palvelussa ilmoittamalla puhelinnumerosi ja muut vaaditut 
tiedot sekä asiakirjat tiliä avattaessa. 

4.3 Ymmärrät ja hyväksyt, että sinun on esitettävä meille kaikki tiedot, joita voimme 
sinulta toisinaan perustellusti pyytää henkilöllisyytesi varmistamiseksi Tiliä 
Lightyearin sovelluksen kautta avattaessa tai muulla tavoin Sovellettavan lain 
noudattamiseksi. 

4.4 Meillä on lakisääteinen velvollisuus varmentaa henkilöllisyytesi ja tietyt tiedot 
Sovellettavan lain noudattamiseksi, mukaan luettuna Viron rahanpesun estämistä 
koskevat lait ja säännökset. Voimme pyytää sinulta tiettyjä tietoja 
käyttöönottovaiheessa rahanpesunvastaisten tarkastusten suorittamiseksi, 
asiakkaiden seulontaa varten ”poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden” ja 
”kansainvälisten sanktioiden” luetteloiden perusteella ja noudattaaksemme 

mailto:support@golightyear.com
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Sovellettavaa lakia sekä kerätäksemme ja käsitelläksemme tietojasi näihin 
tarkoituksiin. 

4.5 Valtuutat Lightyearin suoraan tai kolmansien osapuolten kautta tekemään kaikki 
tiedustelut, joiden katsomme olevan tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi ja/tai 
petokselta suojautumiseksi, mukaan luettuna henkilötietojen tarkistaminen julkisista 
tietokannoista ja raporteista, Tiliisi linkitettyjen pankkien, sähköisen rahan tai 
maksulaitoksen tilien tietojen tarkistaminen ja luotto- ja maksukorttien tietojen 
tarkistaminen (esimerkiksi nimi ja tilin saldo) ja ryhtymään kaikkiin perustellusti 
tarpeellisiksi katsomiimme toimiin tällaisten tiedustelujen ja raporttien perusteella. 
Valtuutat meidät tai kolmannet osapuolet, joille tällaisia tietopyyntöjä tai 
yhteydenottoja voidaan lähettää, vastaamaan perusteellisesti näihin tietopyyntöihin 
ja yhteydenottoihin. Jos yksinomaisen harkintamme mukaisesti epäilemme tai meillä 
on syytä epäillä rahanpesua tai muuta lainvastaista toimintaa, voimme keskeyttää 
Palvelujen tarjoamisen sinulle ilman mitään selitystä tai ilmoitusta ja ilmoittaa 
epäilyksistämme sekä niiden perusteista lainvalvontaviranomaisille tai muille 
asiaankuuluville viranomaisille. Teemme näin voidaksemme noudattaa kaikkia 
lakisääteisiä velvollisuuksiamme. 

4.6 Lightyearin tilisi avataan, ja voit käyttää sitä Lightyearin sovelluksessa sen jälkeen, 
kun olemme varmentaneet esittämäsi tiedot ja käyttöönotto on suoritettu loppuun. 

4.7 Hyväksyt, että voimme käyttää tämän kohdan 4 mukaisia oikeuksiamme sekä 
käyttöönoton aikana että milloin tahansa sen jälkeen, mikäli pidämme sitä 
tarpeellisena. 

4.8 Hyväksyt, että itsestäsi meille käyttöönoton aikana tai milloin tahansa sen jälkeen 
tämän Sopimuksen nojalla ilmoittamasi tiedot ovat paikkansapitäviä, tarkkoja ja 
täydellisiä. Sitoudut ilmoittamaan meille kaikista rekisteröinnin ja profiilisi tietojen 
muuttumisesta varmistaaksesi näiden tietojen ajantasaisuuden ja 
paikkansapitävyyden. Sitoudut käyttämään ja ylläpitämään vain yhtä Tiliä Palveluihin 
pääsyyn ja niiden muulla tavalla tapahtuvaan käyttöön, ja muiden tilien luominen 
ja/tai käyttäminen voi johtaa kaikkien tiliesi käytöstä poistamiseen ja pääsyn 
estämiseen Palveluihin. 

5. LIGHTYEARIN SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN 

5.1 Lightyear ei hyväksy tilisi jakamista muiden kanssa, ja tilin täytyy olla vain omissa 
nimissäsi. 

5.2 Olet yksinomaan vastuussa kaikkien tiliisi ja Lightyearin sovellukseen liittyvien 
salasanojen ja turvatunnusten turvallisesta säilyttämisestä, emmekä me ole 
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vastuussa mistään mitä tililläsi tapahtuu, jos toinen henkilö pääsee tilillesi siksi, ettet 
säilyttänyt salasanaa ja turvatunnuksia turvallisesti. Et saa luovuttaa salasanoja tai 
turvatunnuksia kenellekään kolmannelle osapuolelle. Olet täysin vastuussa kaikista 
sellaisista Palveluihin liittyvistä toimista, joita toinen henkilö tekee käyttämällä tilisi 
tietoja. Meillä on oikeus käsitellä kaikkia Tilisi kautta suoritettuja toimia hyväksyminäsi 
ja itse suorittaminasi toimina, ellet ole meille muuta ilmoittanut. 

5.3 Jos tiedät tai epäilet, että joku toinen henkilö on saanut Lightyearin sovellukseen tai 
tiliisi liittyvät salasanasi tai turvatunnuksesi tietoonsa, sinun täytyy ottaa meihin 
viipymättä yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
support@golightyear.com. 

6. LIGHTYEARIN SOVELLUKSEN SAATAVUUS 

6.1 Pyrimme varmistamaan Lightyearin sovelluksen jatkuvan saatavuuden, mutta emme 
voi kuitenkaan taata, että Lightyearin sovellus on aina käytettävissä, ja toisinaan et 
voi lähettää Toimeksiantoja etkä seurata Positioitasi. 

6.2 Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että 
Lightyearin sovellusta ei voi mistä tahansa syystä käyttää Jos Lightyearin sovellus ei 
ole käytettävissä määräaikaishuollon tai kunnossapidon vuoksi, pyrimme 
mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan tästä etukäteen, jotta voit muuttaa 
suunnitelmiasi tarpeen mukaan. 

6.3 Olet itse vastuussa sen varmistamisesta, että voit käyttää Lightyearin sovellusta 
sopivalla laitteella. Muista, että yhteys Lightyearin sovellukseen voi vaihdella 
internet- tai verkkoyhteyden vuoksi, ja jos yhteys on heikko tai puutteellinen, et 
välttämättä voi esittää Toimeksiantoja tai seurata Positioitasi yhtä nopeasti kuin se 
olisi mahdollista paremmalla yhteydellä. 

7. HYVÄKSYTTY KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET 

7.1 Lightyearin sovellusta käytettäessä on aina noudatettava tätä Sopimusta ja 
Sovellettavaa lakia. 

7.2 Mitään algoritmeja tai sähköisiä kaupankäyntiohjelmistoja tai -järjestelmiä ei saa 
käyttää Toimeksiantoja Lightyearin sovelluksessa esitettäessä. 

7.3 Voit käydä kauppaa Lightyearin sovelluksen avulla aina kun haluat. 

7.4 Suostut siihen, että et toiminnalla tai laiminlyönnillä tahallisesti, piittaamattomasti tai 
huolimattomasti syyllisty markkinoiden väärinkäyttöön tai vaadi tai yllytä toista 
henkilöä siihen. Pidätämme oikeuden ryhtyä asianmukaisiksi katsomiimme toimiin, 

mailto:support@golightyear.com
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jos epäilemme, että tiliäsi käytetään markkinoiden väärinkäyttöön. Tämä toimenpide 
sisältää, mutta ei rajoitu, kieltäytymiseen toimimasta kohdissa 32 ja 37 kuvattujen 
ohjeittesi ja toimiesi mukaisesti. Emme ole velvollisia esittämään sinulle mitään syytä 
toimillemme tässä suhteessa emmekä ole vastuussa mistään menetyksistä, joita 
sinulle voi aiheutua kieltäytyessäsi toimimasta tällaisissa olosuhteissa. 

8. TARJOAMAMME PALVELUT 

Tässä Sopimuksen kohdassa esitellään tarjoamiamme Palveluja, Toimeksiantoja, joita 
voit esittää Lightyearin sovelluksessa sekä sitä, miten käsittelemme tietojasi 
hallinnollisissa tarkoituksissa. 

8.1 Palvelut 

8.1.1 Ilmoitettuasi tässä Sopimuksessa määritetyt käyttöönottovaiheen tiedot: 

(a) tajoamme toimintoja Lightyear-sovelluksen kautta voidaksesi 
lähettää Toimeksiannon ja näyttää tiedot varoistasi ja 
Sijoitusinstrumenteistasi Lightyear-sovelluksen kautta; 

(b) vastaanotamme ja välitämme yhteen tai useampaan 
Sijoitusinstrumenttiin liittyvät Toimeksiantosi 

(c) toteutamme yhteen tai useampaan Sijoitusinstrumenttiin liittyvät 
Toimeksiantosi 

(d) tarjoamme Palveluihin liittyvät valuutanvaihtopalvelut, ja 

(e) säilytämme Sijoitusinstrumenttisi turvallisesti. 

8.1.2 Emme ole valuuttakauppa-alusta ja sinun ei pitäisi käyttää Palveluitamme 
tähän tarkoitukseen. Jos havaitsemme, että käytät Palveluitamme tähän 
tarkoitukseen, voimme harkintamme mukaan asettaa rajan rahamäärälle, 
jonka voit muuntaa, rajoittaa kykyäsi käyttää tätä tai muita ominaisuuksia tai 
keskeyttää tai sulkea Lightyear-tilisi. 

8.2 Sijoitusinstrumenttien säilytys 

8.2.1 Sijoitusinstrumenttien säilytys tarkoittaa Tilisi Sijoitusinstrumenttien ja 
Transaktioiden tallentamista tai niiden järjestämistä muissa maissa sekä 
muita näihin liittyviä toimia, kuten Transaktioidesi vastaanottaminen ja 
selvitys. 

8.2.2 Tarjoamme säilytyspalvelua Lightyearin sovelluksen kautta saatavissa 
oleville Sijoitusinstrumenteille. 
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8.2.3 Etujesi ja Sijoitusinstrumenttiesi suojaamiseksi noudatamme 
Sijoitusinstrumenttien säilytyspalveluja tarjoavalta alan ammattilaisilta 
edellytettävää huolellisuusvelvoitetta. Meillä on oikeus valita 
Säilytysyhteisöt ja valtuuttaa ne käyttämään Säilytysyhteisöjä. Valitsemme 
Säilytysyhteisöt asianmukaisella huolellisuudella ja laatimiemme kriteerien 
perusteella varmistaaksemme etujesi ja Sijoitusinstrumenttiesi 
mahdollisimman tehokkaan suojaamisen. Tarkastamme asianomaisten 
Säilytysyhteisöjen toiminnan säännöllisesti. 

8.2.4 Periaatteena on, että Säilytysyhteisöt säilyttävät Sijoitusinstrumentteja 
yhdessä muiden asiakkaiden Sijoitusinstrumenttien kanssa jaettuun 
arvopapereiden säilytykseen tarkoitetuilla arvopaperitileillä, joilla säilytetään 
useille asiakkaille kuuluvia arvopapereita ja jotka on avattu Lightyearin 
nimissä (esimerkiksi hallintarekisteröity tili ja asiakastili), mikä tarkoittaa, että 
Lightyearilla on tietueita, jotka tunnistavat henkilökohtaisen 
omistusoikeutesi ja oikeutesi siihen. Tiliä pidetään erillään Lightyearille 
kuuluvista varoista. 

8.2.5 Jos Sijoitusinstrumentit tai niihin liittyvä Palvelu ovat luonteeltaan sellaisia, 
että ne edellyttävät Sijoitusinstrumentin säilyttämistä säilytysyhteisössä 
sellaisessa maassa, jossa ei ole yllä kuvatun kaltaista Sijoitusinstrumenttien 
säilytystä tai sellaista ei ole riittävästi säännelty, voimme säilyttää 
asiakkaiden Sijoitusinstrumentteja seuraavasti: 

8.2.5.1 Lightyearin nimiin avatulla arvopaperitilillä yhdessä Lightyearille ja 
muille Lightyearin asiakkaille kuuluvien Sijoitusinstrumenttien kanssa, 
tai 

8.2.5.2 Lightyearin nimiin avatulla arvopaperitilillä erillään Lightyearille ja 
muille Lightyearin asiakkaille kuuluvista Sijoitusinstrumenteista, tai 

8.2.5.3 erillään arvopaperitilillä, joka on avattu sinun nimiisi ja joihin vain 
meillä on määräysvalta. 

8.2.6 Hyväksyt, että meidän täytyy mahdollisesti toisinaan säilyttää 
Sijoitusinstrumenttejasi sellaisilla tileillä, joihin sovelletaan nyt tai 
myöhemmin sellaisen lainkäyttöalueen lakeja, joka ei ole Euroopan unionin 
jäsenmaa, ja tällaisiin Sijoitusinstrumentteihin liittyvät oikeutesi voivat siksi 
vaihdella sen mukaan. 

8.2.7 Ylläpidämme rekistereitä, teemme kirjanpitoa ja säilytämme tiedot laissa 
määritellyn mukaisesti voidaksemme erottaa Sijoitusinstrumenttisi muille 
kuuluvista Sijoitusinstrumenteista. 
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8.2.8 Tämän Sopimuksen solmimisen seurauksena annat Lightyearille luvan 
säilyttää Sijoitusinstrumentteja kohtien 8.2.4–8.2.6 mukaisesti. 

8.3 Asiakkaiden luokittelu 

Meidän on luokiteltava asiakkaamme tyypeittäin. Käsittelemme sinua 
Yksityisasiakkaana, ellet ole pyytänyt luokittelemista Ammattimaiseksi sijoittajaksi, ja 
olemme myös kirjallisesti hyväksyneet pyyntösi. Voit pyytää sinulle annetun 
asiakasluokituksen muuttamista milloin tahansa, mutta voimme oman harkintamme 
mukaan hylätä pyyntösi. Jos olet Ammattimainen sijoittaja ja pyydät, että sinua 
käsitellään Yksityisasiakkaana tai jos olet Hyväksyttävä vastapuoli ja pyydät, että sinua 
käsitellään Ammattimaisena sijoittajana tai Yksityisasiakkaana, käsittelemme sinua 
asianomaisena asiakkaana kaikkien Palvelujen, Transaktioiden ja 
Sijoitusinstrumenttien osalta. Jos et ole varma, oletko Yksityisasiakas, pyydä apua 
finanssialan asiantuntijalta tai muulta asiantuntijalta ennen sijoituspäätösten 
tekemistä. 

9. EI NEUVONTAA 

9.1 Tämän Sopimuksen nojalla tarjoamamme Palvelut eivät ole neuvontapalveluja, joten 
emme tarjoa mitään tietyn Sijoitusinstrumentin etuihin liittyvää neuvontaa, emmekä 
myöskään neuvo, sopiiko jokin tietty Sijoitusinstrumentti sinulle. 

9.2 Toimeksiantojesi toteuttamista esitellään Toimeksiantojen käsittelyn ja parhaan 
toteutuksen käytännössä, ja Lightyear vain välittää toimeksiannot Kolmannelle 
välittäjälle toteutettaviksi (tai ne välitetään eteenpäin toteuttamista varten). Emme 
tarjoa minkäänlaista sijoitusneuvontaa, juridista neuvontaa, veroneuvontaa tai mitään 
muuta neuvontaa. Et voi myöskään pyytää tällaista neuvontaa meiltä, ja teet itse 
kaikki Sijoitusinstrumenttien ostamista ja myyntiä koskevat päätökset, emmekä me 
ole vastuussa tällaisista päätöksistä. 

10. TOIMEKSIANNOT 

10.1 Toimeksianto on meille Lightyearin sovelluksessa antamasi määräys joko ostaa tai 
myydä Sijoitusinstrumentti (“Toimeksianto”). 

10.2 Voit tehdä Markkinahintaisia Toimeksiantoja (sisältäen Toistuvat Toimeksiannot), 
Rajahinnallisia Toimeksiantoja ja Stop-Toimeksiantoja (sen jälkeen kun ne ovat 
saatavilla) Lightyear-sovelluksen kautta. Vain me päätämme, millaisia Toimeksiantoja 
voit tehdä Lightyearin sovelluksessa. 

10.3 Et saa tehdä mitään sellaisia Toimeksiantoja Lightyearin sovelluksessa, jotka 
tarkoittaisivat tietyn Sijoitusinstrumentin lyhyeksi myymistä . Sijoitusinstrumentin 
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“lyhyeksi myyminen” tarkoittaa sellaisen Sijoitusinstrumentin myymistä, jota et 
omista, sillä oletuksella, että asianomaisen Sijoitusinstrumentin hinta laskee, minkä 
jälkeen sen voi myydä korkeampaan hintaan ja ostaa sitten takaisin markkinahintaa 
alhaisempaan hintaan myöhemmin, jolloin voittoa saadaan korkeamman ja 
alhaisemman hinnan välisestä erotuksesta. Voidaksesi myydä Sijoitusinstrumentin 
sinun on täytynyt ensin hankkia asianomainen Sijoitusinstrumentti sitä koskevalla ja 
sittemmin toteutetulla Ostotoimeksiannolla Lightyearin sovelluksessa. 

11. TOIMEKSIANTOJEN ESITTÄMINEN JA PERUUTTAMINEN 

11.1 Toimeksiantoja voi tehdä vain Lightyearin sovelluksessa. Toimeksiannon esittämistä 
varten Tilillä tulee olla riittävästi varoja, jotta Transaktio voidaan tehdä ja kaikki 
asianomaisesta Transaktiosta perittävät palkkiot, veloitukset, verot ja muut 
veloitukset voidaan maksaa. 

11.2 Sinun on toimittava omasta puolestasi ja käytettävä omaa Tiliäsi kaikkien 
Toimeksiantojesi esittämiseen, eli sinä olet henkilö, joka ostaa tai myy 
Sijoitusinstrumentin. Et voi esittää Toimeksiantoja kenenkään muun puolesta. 

11.3 On tärkeää muistaa, että esittäessäsi Toimeksiannon sitoudut ostamaan tai 
myymään Sijoitusinstrumentin. Voit peruuttaa meille antamasi Toimeksiannon vain 
ennen kuin ilmoitamme Toimeksiannon kauppapaikalle tai Kolmannelle välittäjälle. 
Voit esittää Toimeksiannon peruuttamista koskevan pyynnön Kolmannelle välittäjälle 
Lightyearin sovelluksessa. Aiemmin annettujen Toimeksiantojen peruuttamista 
varten esitetyt pyynnöt eivät välttämättä saavu ajoissa Toimeksiannon 
toteutusnopeudesta riippuen. Voit esittää peruutustoimeksiantoja sellaisista 
Transaktioista, joiden käsittely on kesken Lightyearin sovelluksen vastaavan listan 
mukaan. Tästä syystä sinun on aina varmistettava seuraavaa ennen minkäänlaisen 
Toimeksiannon esittämistä: 

11.3.1 oikeat numeroarvot on kirjoitettu kenttiin 

11.3.2 olet varma, että haluat jatkaa Toimeksiannon esittämistä 

11.3.3 ymmärrät, miten tämä sopimus vaikuttaa asianomaiseen Toimeksiantoon 

11.3.4 haluat ja pystyt kantamaan asianomaiseen Sijoitusinstrumenttiin liittyvän 
mahdollisen tappioriskin siinä tapauksessa, että hinta laskee, ja 

11.3.5 ymmärrät asianomaiseen Sijoitusinstrumenttiin sijoittamiseen liittyvät riskit. 

11.4 Tosinaan Toimeksiantojen esittämistä voidaan rajoittaa myös muulla tavalla 
sääntelyvaatimusten ja markkinaolosuhteiden vuoksi. Tällaisia rajoituksia ovat muun 
muassa: 
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11.4.1 sääntelyviranomaisten tiettyjä Sijoitusinstrumentteja koskevat 
kaupankäyntirajoitukset 

11.4.2 sääntelyviranomaisten meihin kohdistamat kaupankäyntirajoitukset tai 

11.4.3 Kolmansien välittäjien meihin kohdistamat kaupankäyntirajoitukset. 

11.5 Voit valita 1 päivän tai peruuttamiseen saakka voimassa olevan Rajahinnallisen 
toimeksiannon, jolloin Toimeksianto on voimassa siihen saakka, kunnes se totutetaan 
tai peruutat sen riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu ensin. 

11.6 Voit automatisoida Markkinatilausten lähettämisen Toistuvien Toimeksiantojen 
kautta. Toistuvia tilauksia voidaan tehdä vain Markkinatilauksina valitsemasi 
Instrumentin ostamiseksi. Toistuva Toimeksianto edellyttää seuraavia ehtoja: 

11.6.1 Sinun on valittava ajanjakso, jolle Toistuva Toimeksianto tehdään (päivittäin, 
viikoittain, kuukausittain). Viikoittaisten ja kuukausittaisten Toistuvien 
Toimeksiantojen tapauksessa sinun on valittava päivä/päivämäärä, jolloin 
Toistuva Toimeksianto tehdään ja suoritetaan; 

11.6.2 Jos olet valinnut päivän/päivän, jolloin markkinat ovat kiinni, Toistuva 
Toimeksianto tehdään seuraavana päivänä, jolloin markkinat ovat auki; 

11.6.3 Jos tililläsi ei ole tarpeeksi varoja Toistuvan Toimeksiannon tekemiseen, se 
ohitetaan eikä sitä tehdä. Tämä ei peruuta seuraavaa aikataulutettua 
Toistuvaa Tilausta; 

11.6.4 Kaikki Toistuvat Toimeksiannot luodaan ja asetetaan 30 minuuttia sen 
jälkeen, kun markkinat, joilla Instrumentilla käydään kauppaa, avautuvat; 

11.6.5 Et voi tehdä identtisiä Toistuvia Toimeksiantoja samalle 
Sijoitusinstrumentille (esimerkiksi ostaaksesi saman Sijoitusinstrumentin 
saman ajanjakson aikana samana päivänä tai päivämääränä). 

12. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUSINSTRUMENTIT 

Voit antaa Toimeksiantoja vain sellaisista Sijoitusinstrumenteista, jotka ovat 
kulloinkin saatavilla Lightyearin sovelluksessa. Voimme oman harkintamme mukaan 
päättää, millaisia Sijoitusinstrumentteja Lightyearin sovelluksessa on saatavilla, ja 
voimme milloin tahansa lisätä ja poistaa mitä tahansa Sijoitusinstrumentteja. 

13. TOIMEKSIANTOJEN VASTAANOTTAMINEN 

13.1 Lightyear päättää viime kädessä siitä, välitetäänkö esittämäsi Toimeksianto 
kauppapaikalle tai Kolmannelle välittäjälle. Jos Lightyear hylkää Toimeksiannon, 
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meidän ei tarvitse perustella hylkäämistä sinulle, mutta ilmoitamme kuitenkin sinulle 
mahdollisista hylätyistä Toimeksiannoistasi. 

13.2 Kolmas välittäjä noudattaa myös erilaisia riskirajoja ja toleransseja, joiden perusteella 
päätetään, hyväksytäänkö Toimeksianto vai ei, emmekä voi vaikuttaa näihin 
toimenpiteisiin. 

13.3 Lisäksi voi olla sellaisia tilanteita, missä kolmas osapuoli, esimerkiksi 
Sijoitusinstrumentin listauksen mukainen kohde-etuuden markkina tai 
sääntelyviranomainen, vaatii meitä peruuttamaan Toimeksiantosi. 

14. TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMINEN 

14.1 Jos hyväksymme Toimeksiantosi, voimme toteuttaa sen tai siirtää sen 
toteutettavaksi Kolmannelle välittäjälle (tai edelleen toteutettavaksi), mikä tapahtuu 
yleensä samana päivänä, kun saamme Toimeksiantosi edellyttäen, että sinulla on 
riittävästi varoja Toimeksiannon toteuttamiseen. 

14.2 Olemme velvollisia toimimaan parhaan etusi mukaan Toimeksiantoasi 
toteuttaessamme ja siirtäessämme Toimeksiantoasi Kolmannelle välittäjälle 
toteuttamista varten (tai edelleen toteuttavaksi). Vastuullamme on varmistaa, että 
Kolmas välittäjä tai muu yhteisö, jonka olemme valinneet Toimeksiantojen 
toteuttamista tai niiden edelleen siirtämistä ja toteuttamista varten, palvelee 
asiakkaitamme jatkuvasti mahdollisimman hyvin. Perehdy Toimeksiantojen käsittelyn 
ja parhaan toteutuksen käytäntöömme saadaksesi lisää tietoa siitä, miten 
toteutamme ja miten olemme valinneet Kolmannet välittäjät, ja miksi he meidän 
mielestämme kykenevät toimimaan parhaan etusi mukaisesti Toimeksiantoja 
välitettäessä. 

14.3 Sinun katsotaan hyväksyneen Toimeksiantojen käsittelyn ja parhaan toteutuksen 
käytäntömme, kun avaat tilin. Jos Toimeksiantojen käsittelyn ja parhaan toteutuksen 
käytäntöä muutetaan, ilmoitamme tästä sinulle tämän Sopimuksen mukaisesti. 
Huomaathan, että markkinoiden aukioloajan ulkopuolisena ajankohtana annetut 
Toimeksiannot toteutetaan markkinoiden avauduttua. 

14.4 Kolmannen välittäjän on noudatettava tiettyjä sääntöjä ja määräyksiä 
Toimeksiantojesi toteuttamisessa. Sinun tulee tietää, että Kolmas välittäjä voi 
toteuttaa Toimeksiantosi säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella, ja 
hyväksyessäsi tämän Sopimuksen hyväksyt nimenomaisesti Toimeksiantojesi 
toteuttamisen tällaisissa olosuhteissa. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun 
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Toimeksiannon toteuttaminen liittyy Sijoitusinstrumentin murto-osan ostamisen tai 
myymiseen. 

14.5 Esittäessäsi Toimeksiantoa ilmoitamme sinulle niiden Sijoitusinstrumenttien 
alustavat hinnat, joita voit ostaa tai myydä Lightyearin sovelluksen kautta. Kolmas 
osapuoli ilmoittaa nämä hinnat, emmekä voi vaikuttaa niihin. Muuttuvilla markkinoilla 
alustavat hinnat voivat muuttua toisinaan nopeasti ja huomattavasti ennen 
Toimeksiannon toteuttamista, eikä Toimeksiantoa välttämättä ole mahdollista 
toteuttaa Lightyearin sovelluksessa Toimeksiannon esittämishetkellä ilmoitettuun 
hintaan. Tämä tarkoittaa, että esitetyn Toimeksiannon hinta ei välttämättä ole sama 
hinta, jolla Toimeksiantosi tosiasiassa toteutetaan. Joissakin tilanteissa 
Toimeksiantosi voidaan toteuttaa Lightyearin sovelluksessa sinulle ilmoitettua hintaa 
”parempaan” hintaan ja joissakin tilanteissa sitä ”huonompaan” hintaan. Emme ole 
velvollisia suorittamaan sinulle näiden kahden hinnan välistä erotusta, jos 
Toimeksiantosi toteutetaan Toimeksiannon esittämishetkellä vallinnutta 
Sijoitusinstrumentin hintaa ”huonompaan” hintaan. 

15. TOIMEKSIANTOJEN MAKSAMINEN 

15.1 Ennen Sijoitusinstrumentin ostotoimeksiannon esittämistä: 

15.1.1 kaikki Tililläsi olevat varat, jotka vastaavat vähintään Toimeksiannon arvioitua 
arvoa (mukaan luettuna kaikki palkkiot ja veloitukset) varataan 
Toimeksiannon esittämishetkellä ja käytetään Toimeksiannon maksamiseen 
(mukaan luettuna asianomaiset palkkiot ja veloitukset) tai 

15.1.2 jos Tilillä ei ole riittävästi varoja, sinua pyydetään siirtämään Tilillesi vähintään 
Toimeksiannon arvioitua arvoa vastaava summa (mukaan luettuna 
asianomaiset palkkiot ja veloitukset). Toistuvien Markkinatoimeksiantojen 
tapauksessa Toimeksianto tehdään vain, jos tililläsi on riittävästi varoja. 

16. MYYNTITULOT 

16.1 Jos myyt tietyn Sijoitusinstrumentin ja saat kaupasta tuloja, kaikki myyntitulot 
maksetaan Tilillesi. Voit sijoittaa nämä tulot uudelleen tai pyytää, että ne maksetaan 
omalle pankkitilillesi. 

16.2 Lightyearin sovelluksessa saatavilla olevat Sijoitusinstrumentit selvitetään yleensä 
kahden kaupankäyntipäivän kuluessa useimmilla kohde-etuuksien markkinoilla. 
Tämä tarkoittaa, sitä että asiaomaisten varojen tulisi saapua Tilillesi tässä ajassa, 
minkä jälkeen ne voidaan joko nostaa tai sijoittaa uudelleen. 
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17. TOIMEKSIANTOPALKKIOT 

17.1.1 Veloitukset ja palkkiot, joita perimme Palveluistamme, löytyvät jäljempää, ja niitä 
sovelletaan kaikkiin Palveluihimme, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. 

Kaupankäyntipalkkiot 
Arvopaperit 0€ 
Osakkeiden murto-osuudet (ns. 
Fractional share) 

0€ 

Tilinhoitopalkkio 
Useamman valuutan tilin avaaminen  0€ 
USD, EUR, GBP tilinumerot 0€ 
Arvopaperisäilytys 0€ 
W8-BEN (Yhdysvaltojen 
verotuslomake) täyttäminen 

0€ 

Palvelumaksu 
Tilisiirto tilille 0€ 
Tilisiirto tililtä 0€ 
Pikatalletus 0 % ensimmäiseen talletettuun 500 

euroon asti (elinikäinen raja), 0,5 % sen 
jälkeen talletetusta summasta 

Valuutanvaihto (FX)  
Valuuttakauppa  0,35 % vaihdetusta valuutasta 
Verot  
Ranskan rahoitustapahtumien 
verotuksesta annettu laki (FTT) 
(FTT) FTT:tä sovelletaan sellaisten 
yhtiöiden osakkeisiin, joiden 
pääkonttori sijaitsee Ranskassa ja 
joiden pörssiarvo on yli miljardi euroa.  

Paikallisen voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti 

Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) -veroa 
sovelletaan, kun ostat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa perustetun yhtiön 
osakkeita, osakkeita ulkomaisessa 
yhtiössä, jolla on osakerekisteri 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, ja 
näistä osakkeista johtuvia oikeuksia. 

Paikallisen voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti 
 

 

Portugalissa palvelumaksuista peritään 
leimavero* 
* Lightyear maksaa 

Paikallisen voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti 
 

Italian osakeyhtiöiden (società per 
azioni and società in accomandita per 
azioni) liikkeeseen laskemien minkä 

Paikallisen voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti 
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tahansa luokan osakkeiden laillisen 
omistusoikeuden siirtoon sovelletaan 
Italian finanssitransaktioveroa (IFTT). 
 

17.1.2 Toimeksiannon toteutusvaluutta määräytyy sen valuutan mukaan, jolla 
Sijoitusinstrumenttia vaihdetaan asianomaisella markkinalla. Toimeksiannon 
toteuttamista varten Tilisi valuutta on muunnettava asianomaiseen valuuttaan. 
Senhetkisen valuuttakurssin voi tarkistaa Lightyearin sovelluksesta. Valuutan 
muuntamisen jälkeen asianomainen vaihtokurssi näkyy Lightyearin sovelluksen 
transaktiotiedoissa. Käytämme valuutan muuntohetkellä voimassa olevaa 
käytettävissämme olevaa avistakurssia. 

17.1.3 Huomaathan, että vain toteutetut Toimeksiannot veloitetaan. Tiedät ja hyväksyt, että 
olet yksinomaan velvollinen maksamaan ja maksat kaikki palkkiot ja veloitukset 
asianomaisista Palveluista. Kaikki Transaktioihisi liittyen veloitetut palkkiot 
veloitetaan Tililtäsi ja maksetaan meille, kun Toimeksiantosi on toteutettu. 

17.1.4 Emme veloita käteisen hallussapidosta tai käteismaksuista. Lightyear voi kuitenkin 
saada korkoa asiakkaiden pankkitileillä oleville käteissaldoille. Lightyear pidättää 
itsellään kaikki asiakkaiden pankkitileillä oleville käteisvaroille ansaitut korot, ja 
hyväksyt, että pidätämme mahdollisesti saamamme korot. Maksamme sinulle 
erikseen korkoa, joka sinulla on meillä hallussa olevalle käteisrahalle 
määrittelemiemme korkojen mukaisesti. Korot määräytyvät keskuspankkien korkojen 
sekä käteisvarojen hoidosta ja tilisi laajemmasta toiminnasta meille aiheutuvien 
kustannusten perusteella. Ajantasaiset hinnat löytyvät nettisivuilta täältä: 
https://golightyear.com/eu/pricing. Päivittäiselle vahvistetulle saldolle kertyy korkoa 
ja se lasketaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden 1. päivänä. Se hyvitetään 
yleensä tilillesi 1 työpäivän kuluessa, jolloin korko muuttuu käteiseksi. Kun annat 
Toimeksiannon Sijoitusinstrumentin ostamiseksi, Toimeksiannon hinta soveltuvine 
maksuineen vähennetään tililtäsi Toimeksiannon tekopäivänä, eikä tälle summalle 
makseta korkoa siitä päivästä lukien. Riippuen siitä, miten olemme vastaanottaneet 
sinulta maksun (esim. pankkisiirto, pankkikortti), korko alkaa kertyä kolmen työpäivän 
kuluessa maksun vastaanottamisesta, eli siitä päivästä, jolloin se on otettu tilillesi. 
Korkoa kertyy tilisi sulkemispäivään asti. Jos suljet tilisi ennen kuun 1. päivää, menetät 
oikeuden kertyneeseen ja vielä maksamattomaan korkoon. Voit myös kieltäytyä 
käytöstä milloin tahansa ja menettää kertyneet korot. 

17.1.5 Tiedät ja hyväksyt, että vastaat kaikkien paikallisten ja kansainvälisten verojen ja 
maksujen maksamisesta, joita aiheutuu Transaktioidesi ja Palvelujesi käytön 
seurauksena, mukaan luettuna kaikki sinulle maksetut korot , ja että tällaisia veroja ja 

https://golightyear.com/eu/pricing
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maksuja ei välttämättä peritä Sijoitusinstrumentin ostohetkellä vaan myöhemmin, ja 
hyväksyt, että vastaat näistä veroista ja maksuista silloin, kun niitä veloitetaan ja ne 
erääntyvät maksettaviksi. Jos olet kuitenkin verovelvollinen Virossa, pidätämme 
sinulle suoritetuista koroista tuloveron. 

17.1.6 Kaikki tämän Sopimuksen perusteella Lightyearin maksamat summat maksetaan 
ilman minkäänlaisiin senhetkisiin tai tuleviin veroihin, veloituksiin, arvioihin tai muihin 
perustuvia minkä tahansa viranomaisen toimesta tai sellaisen puolesta suoritettavia 
pidätyksiä tai vähennyksiä, joita peritään millä tahansa lainkäyttöalueella, elleivät 
tällaiset pidätykset ja vähennykset johdu sovellettavasta laista, säännöksestä tai 
niiden virallisesta tulkinnasta. Lightyear ei maksa mitään ylimääräisä summia sinulle 
siinä tapauksessa, että pidätyksiä tai vähennyksiä tehdään lain, säännöksen tai niiden 
virallisen tulkinnan perusteella, ja tällaisten pidätysten tai vähennysten perusteella ei 
voi esittää vaateita Lightyearille tämän Sopimuksen nojalla tai muulla tavalla. Sinun 
on viipymättä esitettävä kaikki sellaiset tiedot, joita Lightyear voi toisinaan pyytää 
varmistaakseen virheettömät pidätykset ja vähennykset ja/tai ilmoittaakseen 
tällaisista pidätyksistä tai vähennyksistä. 

17.1.7 Olet yksinomaan vastuussa kaikista Tililtäsi ja pankkitilisi, sähköisen rahan ja 
maksulaitoksen tililtäsi tehtävien ja sellaisille saapuvien varojen siirroista, 
talletuksista ja nostoista aiheutuvista palkkioista. 

17.1.8 Jos maksuja ei makseta tai maksetaan myöhässä, hyväksyt, että voimme käyttää, 
myydä, pitää tai kuitata Tilillä olevia varoja 

18. ETURISTIRIIDAT 

18.1 Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääksemme ja hallinnoidaksemme 
mahdollisia keskinäisiä ja asiakkaidemme välisiä eturistiriitoja. Noudatamme 
asianomaista eturistiriitakäytäntöä, jossa olemme määrittäneet tilanteet, joissa voi 
ilmetä eturistiriitoja, sekä kaikkiin tällaisiin tilanteisiin liittyvät toimenpiteet, joihin 
olemme ryhtyneet asianomaisen eturistiriidan käsittelemiseksi. Tiivistelmä Lightyear 
Europe AS:n Eturistiriitakäytännöstä on saatavilla sivustollamme täällä: 
https://golightyear.com/eu/conflicts-policy. Jos tällaiset toimenpiteet eivät ole 
riittäviä poistamaan etujesi vaarantumiseen kohdistuvaa riskiä, viimeisenä keinona 
ilmoitamme sinulle tiedot näiden eturistiriitojen yleisestä sisällöstä ja/tai lähteen 
sekä toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet tällaisten riskien lieventämiseksi. 

18.2 Emme ole velvollisia: 

18.2.1 ilmoittamaan tai huomioimaan mitään sellaisia tosiseikkoja, asioita tai 
havaintoja, jotka voisivat rikkoa muiden henkilöiden luottamuksen tai jotka 
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tulevat johtajiemme, toimihenkilöidemme, työntekijöidemme tai 
asiamiestemme tietoon, mutta kanssasi toimivat henkilöt eivät tiedä 
tällaisista tosiseikoista, asioista tai havainnoista tai 

18.2.2 tilittämään sinulle mitään voittoja, välityspalkkioita tai korvauksia, joita 
olemme maksaneet tai saaneet mistä tahansa Transaktioista tai olosuhteista 
johtuvista syistä, joissa meillä on merkittäviä etuja tai joihin liittyviä 
eturistiriitoja voi ilmetä tietyissä olosuhteissa. 

19. YHTIÖTAPAHTUMAT 

19.1 JOS SAAMME TULOJA POSITIOISTASI OSINKOJEN JA MUIDEN YRITYSTOIMIEN KAUTTA, SOVITAMME 

NE JA HYVITÄMME NE TILILLESI. 

19.2 ilmoitamme sinulle Sovelluksen kautta, jos meillä on tietoa yhtiötapahtumista tai 
muista Sijoitusinstrumenteista johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista, ja 
katsomme tarpeelliseksi ilmoittaa näistä sinulle. Sitoudut henkilökohtaisesti 
hankkimaan tietoa Sijoitusinstrumenteista johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista 
ja noudattamaan kaikkia Sijoitusinstrumenteista johtuvia velvollisuuksia ja 
velvoitteita. Emme ole velvollisia ilmoittamaan sinulle tällaisista oikeuksista ja 
velvollisuuksista tai yhtiötapahtumista. Emme vastaa sinulle aiheutuneista 
vahingoista, menetyksistä ja kustannuksista tai sellaisten uhasta, jotka johtuvat siitä, 
ettet ollut tietoinen tällaisista oikeuksista ja velvollisuuksista. 

19.3 Sinulla on oikeus antaa meille ohjeita Sijoitusinstrumentteihisi liittyvien 
äänioikeuksien käytöstä. Ohjeet annetaan hyväksymässämme muodossa, ja sitoudut 
korvaamaan meille kaikki kustannukset, vahingot ja menetykset, joita tällaisten 
ohjeiden noudattamisesta aiheutuu. Meillä on oikeus oman harkintamme mukaan 
päättää, millaisiin markkinoihin liittyviin Sijoitusinstrumentteihin liittyviä 
äänioikeuksia käytämme ja millaisin ehdoin niitä käytetään. Meillä on oikeus 
allekirjoittaa kaikki sellaiset asiakirjat ja tehdä kaikki sellaiset toimet nimissäsi, jotka 
ovat tarpeen Sijoitusinstrumenteista johtuvien oikeuksien käyttämiseksi ja jotka 
eivät edellytä Toimeksiannon esittämistä. Tätä oikeutta sovelletaan myös silloin, kun 
et ole antanut meille ohjeita Sijoitusinstrumentteihisi liittyvien äänioikeuksien 
käyttämisestä. 

20. TIETOSI 

20.1 Lightyear suhtautuu tietoturvallisuuteen vakavasti. Käytämme henkilötietojasi vain 
Tietosuojaselosteessamme esitellyllä tavalla. Voit lukea tietosuojaselosteemme 
täältä: https://golightyear.com/eu/documents. Perehdy tietosuojaselosteeseemme 
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varmistaaksesi, että ymmärrät ja hyväksyt suorittamamme henkilötietojesi 
keräämisen, käytön ja luovuttamisen. Saat kopion Tietosuojaselosteesta meiltä 
pysyvällä välineellä, eli kirjautumiseen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. 

20.2 Tietyt toisinaan Lightyearin sovelluksessa saatavilla olevat Sijoitusinstrumentit voivat 
edellyttää tiettyjen tietojen hankkimista, jotka liittyvät tietoihisi ja kokemukseesi 
asianomaisista Sijoitusinstrumenteista, jotta voimme määrittää, sopivatko 
asianomaiset Sijoitusinstrumentit sinulle. Ilmoitamme sinulle tällaisista 
velvollisuuksistamme ja pyydämme tiedot tarpeelliseksi katsomallamme tavalla 
sopivuuden arviointia varten. Tiedostat ja hyväksyt, että esität tällaiset toisinaan 
perustellusti vaatimamme tiedot arviointia varten. Jos et esitä näitä tietoja, emme 
ole velvollisia toteuttamaan mitään tällaisia Sijoitusinstrumentteja koskevia 
Toimeksiantoja, ja voimme kieltäytyä sellaisten tekemisestä. 

20.3 Sitoudut esittämään meille kaikki tällaiset tiedot, joita voimme perustellusti pyytää, 
jotta voimme noudattaa esittämiisi Toimeksiantoihin ja mahdollisiin Positioihisi 
liittyviä velvollisuuksiamme. 

20.4 Tiedostat ja hyväksyt, että meillä on oikeus luovuttaa Toimeksiantoihisi ja Positioihisi 
liittyviä tietoja Sovellettavan lain nojalla. 

21. YHTEYDENOTOT 

21.1 Miten voit ottaa meihin yhteyttä ja miten otamme sinuun yhteyttä? 

21.1.1 Jos haluat keskustella kanssamme tai jos meidän täytyy keskustella kanssasi 
tähän Sopimukseen liittyvistä tai siitä johtuvista asioista, hyväksyt, että 
voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai Lightyearin sovelluksen 
kautta. Epäselvyyksien välttämiseksi tällainen suostumus sisältää myös 
Transaktioiden vahvistusten ja kaikkien raporttien, asiakirjojen, lausuntojen 
ja muiden vastaavien tietojen, joita voimme toisinaan lähettää sinulle tähän 
Sopimukseen liittyen, vastaanottamista koskevan suostumuksesi. 

21.1.2 Voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitit 
perustaessasi tiliä. 

22. REKLAMAATIOT 

22.1.1 Jos olet tyytymätön mihin tahansa Palveluun liittyvään, ota meihin yhteyttä 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen complaints@golightyear.com. Suoritamme 
viipymättä riippumattoman tutkinnan ja vastaamme kirjallisesti. Perusteellisempaa 
tietoa aiheesta löytyy Lightyear Europe AS:n Reklamaatiokäytännöstä, johon voi 
perehtyä sivustollamme here: https://golightyear.com/eu/documents. 

mailto:complaints@golightyear.com
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22.1.2 Jos reklamaatiotasi ei käsitellä sinua tyydyttävällä tavalla tai jos meiltä saamasi 
vastaus ei vastaa odotuksiasi, voit ottaa yhteyttä seuraaviin viranomaisiin saadaksesi 
apua ja lisätietoja: 

22.1.2.1 Viron kuluttajasuojaviranomainen (Endla 10a, 10142 Tallinna, www.ttja.ee/en). 
22.1.2.2 EFSA (Sakala 4, 15030 Tallinna, www.fi.ee). 
22.1.2.3 Riidan ratkaisemiseksi voit ottaa yhteyttä myös Viron 

kuluttajasuojaviranomaisen alaisuudessa toimivaan Viron 
kuluttajariitalautakuntaan tai kääntyä tuomioistuimen puoleen. 

22.1.3 Lisää tietoa kuluttajariitalautakunnan itsepalvelusta saa 
osoitteesta https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine. EFSA:lle voi esittää 
valituksen osoitteessa: https://www.fi.ee/et/tarbijale/millal-poorduda-
finantsinspektsiooni-poole/kaebuse-esitamine. 

22.1.4 Tietyissä maissa pysyvästi asuvat henkilöt voivat ottaa yhteyttä myös paikalliseen 
kuluttajariitaviranomaiseen tai Finanssivalvontaan reklamaatioihin liittyvissä asioissa. 
Luettelo näistä maista ja niiden kuluttajariitaviranomaisista ja rahoitusasiamiehistä 
löytyy tämän Sopimuksen Liitteestä 2. 

23. KORVAUKSET 

23.1 Viron sijoittajasuojan takuurahasto (investorikaitse osafond) takaa ja korvaa 
sijoittajille takuurahastosta annetun lain (tagatisfondi seadus) nojalla sijoitukset, 
jotka on tehty Virossa rekisteröidyn sijoitusyhtiön kautta tai ulkomaisen 
sijoitusyhtiön Viron sivuliikkeen kautta. Sijoitukset ovat vaateita, jotka perustuvat 
osapuolten väliseen sopimukseen tai lainsäädäntöön ja joiden perusteella 
sijoitusyhteisö sitoutuu maksamaan sijoittajalle rahaa tai siirtämään arvopapereita, 
jotka sijoittajalla on oikeus saada tai jotka kuuluvat sijoittajalle ja joita sijoitusyhteisö 
on säilyttänyt sijoittajan tilillä tai myynyt sijoituspalvelujen tarjoamiseen liittyen. 
Sijoitukset taataan ja korvataan korvauspäivän mukaisessa arvossa, mutta kuitenkin 
enintään 20 000 euroa sijoittajaa kohden missä hyvänsä sijoitusyhteisössä. 

23.2 Huomaa, että oikeutta korvaukseen ei ole pelkästään Sijoitusinstrumenttiesi 
menestyksen perusteella. Tämä tarkoittaa, että sijoituksen menettäminen 
sijoitustoiminnan seurauksena ei automaattisesti oikeuta saamaan korvausta. 

24. RAHA JA SIJOITUSINSTRUMENTIT 

24.1 Raha 

24.1.1 Saadessamme varoja sinulta meidän täytyy viipymättä siirtää varat tilille, 
joka on avattu (a) keskuspankissa, (b) jäsenmaassa toimiluvan omaavassa 

http://www.ttja.ee/en
https://www.fi.ee/en
https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine
https://www.fi.ee/et/tarbijale/millal-poorduda-finantsinspektsiooni-poole/kaebuse-esitamine
https://www.fi.ee/et/tarbijale/millal-poorduda-finantsinspektsiooni-poole/kaebuse-esitamine
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luottolaitoksessa tai (c) kolmannessa maassa toimiluvan omaavassa 
pankissa. Tiliä pidetään erillään Lightyearille kuuluvista varoista. Rahasi 
säilytetään keskitetysti, mikä tarkoittaa, että Lightyearilla on tietueita, jotka 
osoittavat henkilökohtaisen omistuksesi ja oikeutesi niihin. 

24.1.2 Voit maksaa meille varoja tilisiirrolla käteistilille ja  astaavan käteistilin tiedot 
ovat saatavillasi Lightyear-sovelluksessa. Voit siirtää varoja meille vain tililtä, 
joka on avattu omalle nimellesi (tai puolison kanssa avatulta yhteistililtä). 

24.1.3 Kaikki tallettamasi varat talletetaan tilillesi siihen saakka, kunnes pyydät 
varojen siirtämistä. 

24.1.4 Kaikki maksut, jotka tehdään tai saadaan Toimeksiantoihisi ja Positioihisi 
liittyen, maksetaan ja nostetaan Tililtäsi. 

24.2 Sijoitusinstrumentit 

Toimeksiantosi vastasanottamisen ja toteuttamisen jälkeen Säilytysyhteisönä 
toimiva Kolmas välittäjä tai toinen Säilytysyhteisö säilyttää Sijoitusinstrumentteja. 
Valitsemme Kolmannet välittäjät ja Säilytysyhteisöt asianmukaisella huolellisuudella, 
taidolla ja varovaisuudella. Lisää tietoa Sijoitusinstrumenttiesi Säilyttämisestä on 
tämän Sopimuksen kohdassa 8.2. 

25. KUOLEMA JA OIKEUSTOIMIKELVOTTOMUUS 

25.1 Keskeytämme Tilisi käytön mahdollisimman pian saatuamme tiedon kuolemastasi. 
Positioidesi arvo ja kaikki tililläsi olevat varat voivat sisältyä kuolinpesääsi, ja voimme 
noudattaa saamiamme ohjeita saatuamme ensin asianmukaisen vahvistuksen 
pesänselvittäjältä tai muulta asianmukaiselta kuolinpesäsi edustajalta. Kaikki 
toimenpiteet, joihin ryhdymme, perustuvat valtakirjaan perustuviin ohjeisiin, ja niistä 
peritään ilmoittamamme palkkiot ja veloitukset. 

25.2 Muista, että emme vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita Positioillesi 
aiheutuu sillä välin, kun edustajiesi ohjeita odotetaan. Tämä Sopimus jää kaikilta osin 
voimaan kuolemasi jälkeen ja on voimassa siihen saakka, kunnes Tilisi suljetaan ja 
Sopimus irtisanotaan. 

25.3 Jos sinut on todettu juridisesti kyvyttömäksi käyttämään palveluja, ja meille 
esitetään tämän todistavat asiakirjat, hallinnoimme Tiliäsi valtakirjan perusteella 
saamiemme ohjeiden mukaisesti siihen saakka, kunnes asianomainen valtakirja 
perutaan tai kuolemaasi saakka. Kaikki toimenpiteet, joihin ryhdymme, perustuvat 
valtakirjaan perustuviin ohjeisiin, ja niistä peritään ilmoittamamme palkkiot ja 
veloitukset. 
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26. KESKUSTELUJEN JA SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TALLENTAMINEN 

26.1 Voimme tallentaa kanssasi käymiä puhelinkeskusteluja ja tallentaa keskinäistä 
sähköistä viestintää, ja hyväksyt tämän. Hyväksyt nimenomaisesti myös sen, että 
tällaisia tallenteita voidaan käyttää kaikissa keskinäisissä välimiesmenettelyissämme 
ja oikeustoimissamme. 

26.2 Jos olemme tallentaneet kanssasi käymän keskustelun tai keskinäisen sähköisen 
viestinnän velvollisuuksiemme mukaisesti, laadimme kopion tällaisista tallenteista 
ja/tai viestinnästä, ja voit pyytää kopiota itsellesi seuraavan viiden (5) vuoden tai 
EFSA:n vaatimuksesta seitsemän (7) vuoden aikana. 

27. ILMOITUKSET 

27.1 Kaikki ilmoitukset ja muu viestintä tämän Sopimuksen osapuolelle on 
englanninkielistä, ellei Sopimuksessa ole muuta sovittu, ja lähetetään: 

27.1.1 sähköpostitse toisen osapuolen Sopimuksen mukaisesti ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitukset on lähetettävä meille osoitteeseen: 
support@golightyear.com tai 

27.1.2 Lightyear-sovelluksen kautta. 

27.2 Sähköpostitse tai Lightyear-sovelluksen kautta lähetettyjen ilmoitusten ja muun 
viestinnän katsotaan saapuneen perille lähettämistä seuraavana arkipäivänä kello 
9.00. 

28. SOPIMUKSEN JA PALVELUJEN MUUTTAMINEN 

28.1 Voimme muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa ilmoittamalla tästä 14 
kalenteripäivää etukäteen, elleivät muutokset johdu Sovellettavasta laista. 

28.2 Ilmoitus lähetetään sähköpostitse ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sinun 
katsotaan hyväksyvän kaikki tämän Sopimuksen muutokset, joista sinulle on 
ilmoitettu. Jos vastustat jotakin tämän Sopimuksen muutosta, sinulla on oikeus 
viipymättä irtisanoa Sopimus. Jos et ole ilmoittanut meille aikeestasi irtisanoa 
sopimus, Sopimuksen muutokset tulevat voimaan kohdan 28.1 mukaiseen 
ilmoitukseen merkittynä ajankohtana. Sopimuksen muutettu versio korvaa kaikki 
sinun ja Lightyearin välillä solmitut Sopimuksen aiemmat versiot. 

28.3 Voimme muuttaa tätä Sopimusta välittömästi antamatta kohdassa 28.1 
mainittua ennakkoilmoitusta, jos muutokset tähän sopimukseen (a) ovat 
sinulle edullisempia; (b) ovat lain edellyttämiä; (c) on tehty ottamaan käyttöön 
uusi palvelu tai lisätoiminto olemassa oleviin palveluihin; (d) ei vähennä 
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oikeuksiasi eikä lisää velvollisuuksiasi. Tällaisissa tapauksissa muutokset 
astuvat voimaan välittömästi, kun sinulle on ilmoitettu sähköpostitse tai kun 
sopimus on julkistettu Lightyearin verkkosivuston, sovelluksen tai muiden 
välineiden kautta. 

28.4 Lightyear voi milloin tahansa keskeyttää tai muuttaa Palveluja tai Lightyearin 
sovelluksen sisältöä tai mitä tahansa niiden osaa. Vapautat ja korvaat Lightyearille 
kaikki menetykset ja vahingot, jotka johtuvat tai liittyvät tällaisiin keskeytyksiin ja 
muutoksiin. Henkilökohtaiset yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla, ja meille on 
ilmoitettava kaikista yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista. 

29. OIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN 

29.1 Lightyear ja sinä olette tämän Sopimuksen ainoat osapuolet. Et voi siirtää mitään 
tästä Sopimuksesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kenellekään toiselle henkilölle 
ilman kirjallista suostumustamme. 

29.2 Voimme milloin tahansa luovuttaa tai siirtää minkä tahansa tästä Sopimuksesta 
johtuvan oikeuden tai kaikki siitä johtuvat oikeudet ilmoittamalla tästä sinulle 
etukäteen edellyttäen, että noudatamme ensin kaikkia sääntelyyn ja lainsäädäntöön 
perustuvia velvollisuuksiamme. 

30. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUDET 

Kukaan muu kuin tämän Sopimuksen osapuoli ei voi panna tästä Sopimuksesta 
juontuvia oikeuksia täytäntöön eikä hyötyä Sopimuksen eduista. 

31. SOPIMUSRIKKOMUKSET 

31.1 Jos uskot tai sinulla on syytä uskoa, että olet mahdollisesti rikkonut tätä Sopimusta, 
sinun on ilmoitettavat tästä viipymättä meille osoitteeseen 
support@golightyear.com. 

31.2 Jos olet rikkonut tätä Sopimusta, olet vastuussa kaikista vahingoista, menetyksistä ja 
kustannuksista, joita meille aiheutuu rikkomuksesi seurauksena tai joiden voidaan 
perustellusti katsoa olevan seurausta tämän Sopimuksen rikkomuksestasi. Voimme 
ryhtyä kaikkiin tai mihin tahansa seuraavista toimenpiteistä, jos saamme tietää, että 
olet rikkonut tätä Sopimusta joko siksi, että olet kertonut meille siitä tai olemme 
muulla tavoin saaneet tietää rikkomuksesta: 

31.2.1 oikeutesi käyttää Palveluja tai osaa niistä perutaan välittömästi, väliaikaisesti 
tai pysyvästi (tilin käyttö keskeytetään) 
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31.2.2 tämä Sopimus irtisanotaan, ja sen seurauksena toimenpiteisiin ryhdytään 
Positioiden sulkemiseksi 

31.2.3 sinua vastaan ryhdytään oikeustoimiin kaikkien rikkomuksesta 
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi (mukaan luettuna muun muassa 
perustellut hallinnolliset kulut ja oikeudenkäyntikulut) 

31.2.4 muihin oikeustoimiin ryhdytään sinua vastaan ja 

31.2.5 tällaiset tiedot luovutetaan viranomaisille sikäli kuin katsomme sen 
tarpeelliseksi tai laki vaatii. 

31.3 Emme ole millään lailla korvausvelvollisia mistään toimista, joihin voimme ryhtyä 
tämän Sopimuksen rikkomusten seurauksena. Toimenpiteet, joihin voimme ryhtyä, 
eivät rajoitu yllä kuvattuihin, ja voimme ryhtyä myös muihin perustellusti 
asianmukaisiksi katsomiimme toimenpiteisiin. Voimme muun muassa käyttää muita 
Sovellettavan lain mukaisia oikeussuojakeinoja. 

32. TILIN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN 

32.1 Saatamme sulkea tai jäädyttää Tilisi (eli poistaa välittömästi, väliaikaisesti tai 
pysyvästi oikeutesi käyttää palveluja tai niiden osaa) tai pääsyn Lightyear-
sovellukseen välittömästi ja lopettaa käyttösi Lightyear-sovellukseen 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Poikkeukselliset olosuhteet: 

32.1.1 mikä tahansa ilmoittamasi henkilötieto on väärä, harhaanjohtava ja/tai 
puutteellinen 

32.1.2 jos saamme tietää, että tiedät tai epäilet kenen tahansa tietävän 
käyttäjätunnukseksi, salasanasi tai muut tilisi tiedot 

32.1.3 meillä on perusteltu syy epäillä, että toimit vilpillisesti 

32.1.4 sinä (tai joku puolestasi toimiva) et ole esittänyt meille tarvitsemiamme 
tietoja tai meillä perusteltu syy uskoa, että esitetyt tiedot ovat virheellisiä tai 
paikkansapitämättömiä 

32.1.5 olet rikkonut tätä Sopimusta vakavasti ja toistuvasti, etkä ole oikaissut 
rikkomusta kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun sinua on pyydetty tekemään 
niin 

32.1.6 meillä on perusteltu syy uskoa, että Lightyearin sovelluksen käyttösi on 
haitallista meille tai ohjelmistolle, järjestelmille tai laitteistoille 

32.1.7 meillä on perusteltu syy uskoa, että Tilisi käytön jatkaminen voi vahingoittaa 
mainettamme tai liikearvoamme 
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32.1.8 uskomme, että Tiliäsi käytetään vilpillisiin ja/tai lainvastaisiin tarkoituksiin 
ja/tai 

32.1.9 olemme pyytäneet sinua maksamaan takaisin summan, jonka olet meille 
velkaa, mutta et ole tehnyt niin kohtuullisen ajan kuluessa 

32.1.10 olet konkurssissa 

32.1.11 jos meidän on toimittava näin Sovellettavan lain, tuomioistuimen päätöksen 
tai rahanpesun ja terrorismin estämisen valvonnasta vastaavan 
viranomaisen tai muun asianomaisen viranomaisen tai laitoksen 
ohjeistuksesta. 

32.2 Voimme myös yksinomaisen harkinnan perusteella päättää sulkea tai keskeyttää 
Tilisi muista syistä. Otamme sinuun mahdollisuuksien mukaan yhteyttä 
sähköpostitse vähintään 30 arkipäivää etukäteen, joskin tietyissä olosuhteissa 
meidän täytyy ryhtyä tällaisiin toimiin ilman kirjallista ennakkoilmoitusta. 

33. IMMATERIAALIOIKEUDET 

33.1 Omistamme Palvelut, asiakirjat, määritelmät, kirjalliset ohjeet ja selostukset, jotka 
liittyvät Palveluihin ja Lightyearin sovellukseen sekä kaikkien sen tulevien versioiden 
asentamiseen, tarjoamiseen, käyttöön ja ylläpitoon, jotka ovat saatavilla Lightyearin 
sovelluksen kautta (”Lisensoidut teokset”), ja kaikki parannukset, muutokset ja 
johdannaiset, ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat ja tulevat olemaan 
tapauksesta riippuen joko Lightyearin tai sen käyttöluvan antajien yksinomaista 
omaisuutta. Ellei tässä Sopimuksessa ole muuta määrätty, Lightyear ei myönnä 
sinulle mitään Palveluihin tai Lisensoituihin teoksiin liittyviä oikeuksia. Tiedostat myös 
sen, että omistamme kaikki Lisensoituihin teoksiin liittyvät oikeudet, 
omistusoikeudet ja hyödyt, mukaan luettuna kaikki patenttioikeudet, tekijänoikeudet 
ja liikesalaisuudet. 

33.2 Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki immateriaalioikeudet, jotka luodaan Palvelujen 
tarjoamisemme seurauksena (muut kuin henkilötiedoissasi olevat), kuuluvat alusta 
alkaen meille ja ovat yksinomaista omaisuuttamme. 

33.3 Tiedostat ja hyväksyt, että Lisensoidut teokset koostuvat ja sisältävät arvokkaita 
Lightyearin omistusoikeuksien alaisia tuotteita ja liikesalaisuuksia ja ilmentävät 
luottamuksellisia tietoja, ideoita ja määritelmiä. 

33.4 Sitoudut olemaan suoraan tai epäsuorasti kyseenalaistamatta mitään Lightyearin 
oikeuksia tai etuja tai Sovellettavan lain mukaisten oikeuksiemme pätevyyttä tai 
soveltamiskelpoisuutta. Sitoudut olemaan suoraan tai välillisesti hakematta 
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rekisteröintiä ja yrittämättä hankkia mitään oikeudellista suojaa tai mitään 
omistusoikeuksia Palveluihin tai Lisensoituihin teoksiin ja olemaan ryhtymättä 
mihinkään muihin sellaisiin toimiin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Palveluihimme 
tai Lisensoituihin teoksiin liittyviin oikeuksiimme ja etuihimme millä tahansa 
lainkäyttöalueella. 

34. SALASSAPITO JA LUOTTAMUKSELLISUUS 

Voimme luovuttaa sinua koskevia tietoja tai Palvelujen avulla suorittamiasi Toimeksiantoja tai 
Transaktioita koskevia tietoja kolmansille osapuolille: 

(a) Sovellettavan lain sallimissa tapauksissa 

(b) silloin kun se on tarpeen tai hyödyllistä Transaktioiden suorittamiseksi tai 
oikaisemiseksi tai Transaktioita koskevien reklamaatioiden käsittelemiseksi 

(c) sääntelyviranomaisen, viranomaisen, tuomioistuimen perustellun päätöksen 
tai muiden lakisääteisten tai hallinnollisten raportointivaatimusten 
noudattamiseksi 

(d) työntekijöillemme, tilintarkastajillemme, konserniyhtiöillemme ja Kolmansille 
välittäjille tai asianajajille tai Palvelujen asianmukaisen toiminnan 
mahdollistamiseksi 

(e) mahdollisen lainvastaisen toiminnan estämistä, tutkimista tai sellaisesta 
ilmoittamista varten 

(f) mistä tahansa muusta syystä tästä Sopimuksesta johtuvien 
velvollisuuksiemme noudattamiseksi tai käyttämiisi Palveluihin liittyvästä 
syystä 

(g) tällaisten tietojen luovuttaminen on yleisen edun mukaista ja/tai 

(h) pyynnöstäsi tai suostumuksellasi. 

35. OIKEUKSISTA LUOPUMINEN JA TAKUIDEN PUUTTUMINEN 

35.1 Kaikki Palvelumme ja Lightyearin sovelluksen sisältö tarjotaan ”sellaisenaan” ja 
”saatavuuden” mukaan. 

35.2 Lightyear nimenomaisesti irtisanoutuu suurimmassa Sovellettavan lain sallimassa 
laajuudessa kaikista ja kaikenlaisista Palveluihin ja Lightyearin sovelluksen kautta 
suoraan tai välillisesti tarjottavaan sisältöön liittyvistä takuista riippumatta siitä, 
ovatko nämä nimenomaisia vai implisiittisiä kaupaksi käyvyyttä, tiettyyn 
käyttötarkoitukseen sopivuutta ja oikeuksien loukkaamattomuutta koskevia takuita. 
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Lightyear ei takaa minkään sisällön tai tietojen oikeellisuutta, oikea-aikaisuutta, 
täydellisyyttä eikä hyödyllisyyttä. Sitoudut käyttämään sisältöä, Lightyearin 
sovellusta ja Palveluja täysin omalla riskilläsi. 

35.3 Mitään Palvelua, sisältöä tai tietoa ei ole tarkoitettu taloudelliseksi, juridiseksi, 
verotukseen tai sijoittamiseen liittyväksi neuvoksi tai suositukseksi. Olet yksinomaan 
vastuussa sen määrittämisestä, sopiiko jokin sijoitusstrategia tai siihen liittyvä 
transaktio sinulle henkilökohtaisten sijoitustavoitteidesi, taloudellisen tilanteesi ja 
riskinsietokykysi perusteella. Sinun tulisi pyytää omaan tilanteeseesi liittyvää 
neuvontaa juridiikan tai verotuksen asiantuntijalta. 

35.4 Lightyear ei millään tavalla takaa, puolla eikä ota vastuuta mistään tuotteesta tai 
palvelusta, joita kolmas osapuoli mainostaa tai tarjoaa Lightyearin sovelluksessa, eikä 
ole osapuolena eikä millään lailla vastuussa minkään sinun ja tällaisen kolmansien 
tuotteiden tai palvelujen tarjoajien välisistä transaktioista. Olet yksinomaan 
vastuussa kaikesta viestinnästäsi ja yhteydenpidostasi muihin henkilöihin, joiden 
kanssa viestit tai joihin pidät yhteyttä Palvelujen käytön seurauksena. 

36. VASTUU JA VAHINGONKORVAUSVASTUU 

36.1 Hyvität ja vapautat Lightyearin ja sen johtajat, toimihenkilöt, asiamiehet, osakkaat, 
työntekijät, toimiluvan myöntäjät, jälleenmyyjät ja edustajat (yhdessä 
”Palveluntarjoajat”) kaikista vaateista, vaatimuksista, toimenpiteistä, kanteista, 
oikeustoimista, menetyksistä, vahingoista, kustannuksista ja kuluista, mukaan 
luettuna kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat tai liittyvät Palveluihin 
pääsyysi ja/tai niiden käyttöösi tai mihin tahansa omaan tai kenen tahansa muun 
käyttäjän Tilisi käyttöön liittyvään toimintaan, virheeseen tai laiminlyöntiin, mukaan 
luettuna muun muassa väärään, puutteelliseen tai harhaanjohtavaan tietoon, 
kunnianloukkauksiin, yksityisyydensuojan loukkaamiseen ja tekijänoikeuksien, 
liikenimen, tavaramerkin, palvelumerkin tai muun immateriaalioikeuden rikkomiseen, 
vialliseen tuotteeseen tai Palveluun liittyen myytyjen tai muulla tavoin jaeltujen minkä 
tahansa tuotteiden aiheuttamaan henkilö- tai omaisuusvahinkoon ja Sovellettavan 
lain rikkomiseen liittyvät asiat. 

36.2 Sen estämättä, mitä Sopimuksen muissa kohdissa säädetään, Palveluntarjoajien 
vastuu mistä tahansa Sopimuksen noudattamatta jättämisestä ja siihen liittyvä 
oikeutesi käyttää oikeussuojakeinoja suljetaan pois ja/tai niitä rajoitetaan suurimassa 
Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Palveluntarjoajat eivät vastaa mistään 
menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle aiheutuu joko suoraan tai välillisesti 
Palveluntarjoajien minkä tahansa palvelun tarjoamisesta tämän Sopimuksen nojalla, 
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lukuun ottamatta sitä, että mikään tämän Sopimuksen kohta ei sulje pois eikä rajoita 
muiden Palveluntarjoajien vastuuta sellaisesta Sopimuksen noudattamatta 
jättämisestä, mikä johtuu: 

36.2.1 kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta 

36.2.2 minkä tahansa sääntelyjärjestelmästä johtuvan sinua koskevan 
velvollisuuden rikkomisesta tai 

36.2.3 laiminlyönnistä (hooletus) tai aikomuksesta (tahtlus) tai 

36.2.4 jos vastuuta rajoitetaan tai se suljetaan pois laajemmin kuin mitä 
Sovellettava laki sallii. 

36.3 Sovellettavan lain sallimassa suurimmassa laajuudessa Lightyear tai kukaan muu 
Palveluntarjoaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorasta, 
epäsuorasta, erityisestä, seuraamuksellisesta, varoittavasta tai rangaistuksellisesta 
vahingonkorvauksesta (mukaan luettuna muun muassa voiton, tulojen tai tuoton 
menettäminen, käyttömahdollisuuden tai datan menettäminen, varojen tai 
arvopapereiden arvon menettäminen tai väheneminen ja liiketoiminnan 
häiriintymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat tai millä tahansa tavalla liittyvät 
Palveluihin pääsyyn tai niiden käyttöön tai liittyvät muulla tavoin tähän Sopimukseen 
(mukaan luettuna muun muassa kaikki vahingot, jotka johtuvat tai ovat seurausta 
siitä, että olet turvautunut keneltä tahansa Palveluntarjoajalta saatuihin tietoihin, tai 
jotka johtuvat tai ovat seurausta virheistä, laiminlyönneistä, keskeytyksistä, 
sähköpostiviestien ja tiedostojen poistamisesta, virheistä, puutteista, bugeista, 
viruksista, troijalaisista, toiminnan tai siirtojen viivästymisestä tai toiminnan 
puuttumisesta riippumatta siitä, johtuvatko ne ylivoimaisesta esteestä, viestinnän 
epäonnistumisesta tai luvattomasta pääsystä Lightyearin tallenteisiin, ohjelmistoihin 
tai järjestelmiin tai sellaisten tuhoutumisesta tai varastamisesta) toimintatavasta 
riippumatta ja riippumatta siitä, perustuuko se sopimukseen tai sopimuksen 
ulkopuoliseen vastuuseen, tiukkaan tuotevastuuseen tai muuhun oikeudelliseen tai 
vastaavaan perusteeseen (myös silloin, kun osapuolelle on kerrottu tällaisten 
vahinkojen mahdollisuudesta ja huolimatta siitä, olivatko tällaiset vahingot 
ennakoitavissa) ja myös silloin, kun se johtuu Palveluntarjoajan laiminlyönnistä ja/tai 
sopimusrikkomuksesta. 

36.4 Suurimmassa Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa Lightyearin suurin 
yhteenlaskettu vastuu, joka johtuu tai millä tahansa tavalla liittyy tähän Sopimukseen, 
Palveluihin ja aineistoihin tai mihin tahansa Lightyearilta ostettuihin tuotteisiin tai 
palveluihin pääsyyn ja niiden käyttöön, ei missään tapauksessa ylitä summaa, jonka 
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olet maksanut meille asianomaiseen vastuuseen johtaneeseen tapahtumaan liittyen, 
ja on enintään 100 euroa, jos mitään ei ole maksettu. 

36.5 Kukaan Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palveluiden tarjoamatta jättämistä tai 
Sopimuksen rikkomisesta silloin, kun se johtuu ylivoimaisesta esteestä (esimerkiksi 
sota, mellakka, luonnonmullistus, pandemia, tietoteknisten järjestelmien toiminnan 
keskeytyminen, viestintäpalvelujen käytön keskeytyminen, sähkökatkos, 
kyberhyökkäys), viranomaisten toimista tai muista sinusta/mistä riippumattomista 
syistä edellyttäen, että sopimusta rikkova osapuoli ei ole voinut vaikuttaa tilanteen 
syntymiseen, eikä ongelmaa olisi voitu kohtuullisesti katsoen välttää. 

36.6 Tiedostat ja hyväksyt myös sen, että kykymme tarjota Palveluja Lightyearin 
sovelluksen kautta riippuu kolmansien osapuolten palvelujen saatavuudesta ja 
keskeytyksettömästä jatkumisesta. Jos palvelut keskeytyvät, emme välttämättä voi 
tarjota Palveluja Lightyearin sovelluksen välityksellä. Emme ole vastuussa emmekä 
hyväksy mitään vastuuta mistään tämän Sopimuksen nojalla tarjoamiemme 
palvelujen keskeytymisestä silloin, kun se johtuu tällaisten kolmansien 
palveluntarjoajien palvelujen estymisestä. 

36.7 Maksat Lightyearille kaikki menetykset, kulut ja kustannukset, mukaan luettuna muun 
muassa kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka Lightyear on maksanut tai sen tulee 
maksaa Lightyearin Tiliisi liittyvien erääntyneiden saatavien ja/tai maksamatta 
jääneiden palkkioiden tai muiden maksujen perimisen tai täytäntöönpanon vuoksi, tai 
jotka aiheutuvat minkä tahansa transaktioistasi johtuvan asian puolustamisesta. 

37. IRTISANOMINEN 

37.1 Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ja sopimuksen ehdot jäävät kaikilta osin 
voimaan, ellei sopimusta irtisanota tämän kohdan mukaisesti. 

37.2 Voit irtisanoa tilisi milloin tahansa mistä tahansa syystä ilmoittamalla tästä meille 
sähköpostiosoitteeseen support@golightyear.com. 

37.3 Tilisi irtisanomisen jälkeen sinun on esitettävä Toimeksiannot sulkeaksesi kaikki 
Positiot 30 kalenteripäivän kuluessa, minkä jälkeen varat siirretään tilillesi ja 
maksetaan sen jälkeen sinulle. Jos et sulje mitään positioita 30 päivän kuluessa, 
meillä on oikeus lähettää tilauksia puolestasi näiden positioiden sulkemiseksi.  Et voi 
siirtää mitään avoimia Positioita muille alustoille. 

37.4 Lightyear voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla tästä sinulle 
kirjallisesti vähintään 30 kalenteripäivää etukäteen. 

37.5 Lightyear voi myös viipymättä irtisanoa tämän Sopimuksen seuraavissa tilanteissa: 

mailto:support@golightyear.com
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37.5.1 olet rikkonut tätä Sopimusta 

37.5.2 sinun on todettu tai todetaan olevan maksukyvytön tai sinut haetaan 
(vapaaehtoinen tai pakollinen) konkurssiin, todetaan maksukyvyttömäksi tai 
velkajärjestely aloitetaan 

37.5.3 viimeisestä Lightyearin sovellukseen kirjautumisestasi on kulunut 365 
kalenteripäivää. 

37.6 Tilisi sulkemisen jälkeen Tiliisi liittyvät sähköiset asiakirjat, varmenteet, yhdistetyt 
laitteet, henkilöllisyysvarmenteet ja varmennusasiakirjat poistetaan, ellei tietoja 
tarvita Palvelujen tarjoamiseen muille Lightyearin asiakkaille, Sovellettavan lain 
noudattamiseen tai Palvelun ylläpitämiseen. 

38. RELEVANTIT LAIT 

38.1.1 Tähän Sopimukseen ja kaikkiin siitä johtuviin sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin ja kaikkiin Transaktioihin sovelletaan ja niitä 
tulkitaan Viron lakien mukaisesti. Sijoitusinstrumentteihin, Kolmansiin 
välittäjiin tai Säilytysyhteisöön ja niiden palveluihin sovellettavat muiden 
maiden lait voivat myös vaikuttaa, ja niitä voidaan myös soveltaa yksittäisiin 
Transaktioihin ja yksittäisten Sijoitusinstrumenttien säilyttämiseen. 

38.1.2 Viranomaisille esitettäviin valituksiin liittyviä oikeuksia, joita sinulla voi olla 
yllä olevan kohdan ”Jos haluat reklamoida?” kohdan mukaisesti, lukuun 
ottamatta, virolaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikkien 
tästä Sopimuksesta johtuvien riita-asioiden ratkaisemisessa, ja sinä ja me 
hyväksymme peruuttamattomasti virolaisten tuomioistuinten toimivallan 
tällaisissa tarkoituksissa. 

39. SOPIMUSKOKONAISUUS 

39.1 Tämä Sopimus muodostaa koko Palveluihin liittyvän Sopimuksen sinun ja Lightyearin 
välillä ja syrjäyttää kaiken aiheeseen liittyvän edeltävän ja samanaikaisen suullisen ja 
kirjallisen viestinnän, ehdotukset, sopimukset ja esitykset. 

39.2 Tähän Sopimukseen ei sisälly mitään implisiittisiä ehtoja (tapaan, käyttöön, 
käsittelyyn liittyvä tai muu) laissa määrättyä lukuun ottamatta. 

39.3 Kumpikin osapuoli vahvistaa, ettei ole tätä Sopimusta solmiessaan tukeutunut 
mihinkään nimenomaisiin tai implisiittisiin vahvistuksiin (mukaan luettuna 
laiminlyönteihin liittyvät), vakuutuksiin, sitoumuksiin, vakuussopimuksiin, takuisiin tai 
kovenantteihin, joista ei ole sovittu tässä Sopimuksessa. 
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39.4 Tämä Sopimuksen sisällön osalta kumpikin osapuoli luopuu tämän Sopimuksen 
aiheeseen liittyen kaikista niistä oikeuksista ja oikeussuojakeinoista (mukaan 
luettuna kaikki laiminlyöntiin perustuvat oikeudet ja oikeussuojakeinot), joita voisi 
muussa tapauksessa olla osapuolen käytettävissä kaikkiin sellaisiin nimenomaisiin tai 
implisiittisiin vahvistuksiin, vakuutuksiin, sitoumuksiin, vakuussopimuksiin, takuisiin 
tai kovenantteihin liittyen, joista ei ole sovittu tässä Sopimuksessa. 

40. MUUT EHDOT 

40.1 Jos mikä tahansa tämän Sopimuksen kohta on lainvastainen tai muuttuu milloin 
tahansa lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi millä 
tahansa tavalla minkä tahansa lainkäyttöalueen lakien mukaisesti, se ei vaikuta tämän 
Sopimuksen muiden kohtien laillisuuteen, voimassaoloon ja 
täytäntöönpanokelpoisuuteen, eikä se vaikuta tai heikennä millään tavalla 
asianomaisen kohdan laillisuutta, voimassaoloa tai täytäntöönpanokelpoisuutta 
minkä tahansa muun lainkäyttöalueen lakien nojalla. 

40.2 Kenelläkään muulla kuin sinulla ei ole missään olosuhteissa oikeutta panna tämän 
Sopimuksen ehtoja täytäntöön. 

40.3 Jos emme vaadi (jatkuvasti tai muulla tavoin) minkä tahansa tämän Sopimuksen 
kohdan ehdotonta noudattamista, se ei tarkoita eikä sen katsota tarkoittavan, että 
luopuisimme mistään omista tai muiden oikeuksista tai oikeussuojakeinoista. 

40.4 Minkään tähän Sopimukseen sisältyvän ei ole tarkoitus eikä sitä käytetä luomaan 
mitään kumppanuutta tai yhteisyritystä osapuolten välille, eikä se valtuuta 
kumpaakaan osapuolta antamaan mitään sitoumuksia toisen osapuolen puolesta. 

40.5 Jos olet rikkonut tätä Sopimusta, emmekä käytä oikeuksiamme tai viivästymme 
niiden käyttämisessä, se ei estä meitä käyttämästä näitä tai mitä tahansa muita 
oikeuksia myöhemmin. 

 



 

 

 

33 
 

 

 

LIITE 1: MÄÄRITELMÄT 

Tässä Sopimuksessa käytetään isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä, joilla on seuraavat 
määritelmät. 
 

Sopimus Nämä Lightyear Europe AS:n Käyttöehdot ja niiden Liitteet, joita 
voidaan toisinaan muuttaa ja jotka ovat saatavilla Lightyearin 
sovelluksessa ja sivustollamme täällä: 
https://golightyear.com/eu/documents  

Tili Tämä on palvelussamme nimissäsi ylläpidettävä tili, jonka kautta 
lähetät Toimeksiantoja Lightyearin sovelluksessa ja jonka avulla voit 
käyttää Palveluja 

Sovellettava laki tarkoittaa kaikkia ja mitä tahansa sovellettavia lakeja, lainsäädäntöä, 
periaatteita, päätöksiä, lausuntoja, säädöksiä, määräyksiä, sääntöjä 
(mukaan luettuna tuomioistuinten päätökset), säännöksiä, 
direktiivejä, julistuksia, järjestelmiä, vakuutuksia, paikallisia sääntöjä, 
lakisääteisiä välineitä ja muita erilaisia johdettuja oikeuksia ja kaikkia 
ohjeita, lakisääteisiä käytänteitä, vapaaehtoisia käytäntöjä ja muita 
välineitä, joita on laadittu tai laaditaan minkä tahansa lakien tai 
toimintasääntöjen tai pakollisten ohjeiden nojalla (mukaan luettuna 
kaikki tilintarkastuksiin, kirjanpitoon ja raportointiin liittyvät) ja joilla on 
oikeusvaikutuksia joko paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä 
tasolla tai jotka muulla tavoin ovat toisinaan voimassa sekä myös 
kaikki samankaltaiset välineet, joilla on oikeusvaikutuksia 
relevanteissa olosuhteissa ja jotka epäselvyyksien välttämiseksi 
sisältävät myös kaikki rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevat 
vaatimukset 

Monimutkainen 
sijoitusinstrumentti 

Sellainen Sijoitusinstrumentti, joka ei ole Yksinkertainen 
sijoitusinstrumentti 

Säilytysyhteisö Oikeushenkilö, joka tarjoaa Lightyearille Sijoitusinstrumenttien 
säilytys-, rekisteröinti- ja selvityspalveluja ja muita 
Sijoitusinstrumentteihin liittyviä palveluja. 

Yhdysvaltojen 
itärannikon aika 
(EST) 

Yhdysvaltojen itäisten osavaltojen ja tiettyjen Kanadan alueiden 
aikavyöhyke 

EFSA Viron Finanssivalvonta  

Hyväksyttävä Hyväksyttävä vastapuoli (võrdne vastaspool), joka on määritelty 
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vastapuoli Viron arvopaperimarkkinalain 46 §:n1 momentin 2 kohdassa 

Viron rahanpesun 
ja terrorismin 
estämisestä 
vastaava 
viranomainen 

Viron rahanpesun ja terrorismin estämisestä vastaava viranomainen 
(Rahapesu Andmebüroo). 

Pikatalletus Fund transfer -menetelmä tallettaa rahaa tilillesi nopeammin. 
Pikatalletustavat on merkitty Lightyear-sovelluksessa siten, että voit erottaa 
ne muista varojen siirtotavoista. 

Tärkeät tiedot Sinulle Lightyear-sovelluksessa ja sivustollamme täällä: 
https://golightyear.com/eu/documents ilmoittamamme tiedot, 
mukaan luettuna Sopimusta edeltävät tiedot ja ilmoitukset, 
Riskitiedot ja Toimeksiantojen käsittelyn ja parhaan toteutuksen 
käytäntö. 

Lightyear, me, 
meidän, meitä jne.  

Lightyear Europe AS 

Lightyearin 
sovellus 

Mobiilisovelluksemme, jonka kautta tarjoamme sinulle Palveluja 

Sijoitusinstrumenti
t 

Nämä ovat Lightyearin sovelluksessa saatavilla olevia 
sijoitusinstrumentteja, joita koskevia Toimeksiantoja voit tehdä. 

Lisensoidut 
teokset 

Määritelty kohdassa 33.1 

Rajahinnallinen 
toimeksianto 

Sijoitusinstrumentin osto- tai myyntitoimeksianto (esimerkiksi yksi 
osake) tiettyyn hintaan tai sitä parempaan hintaan. Rajahinnallinen 
ostotoimeksianto Sijoitusinstrumentin ostamiseksi toteutetaan 
määriteltyyn hintaan tai sitä alempaan hintaan. Rajahinnallinen 
myyntitoimeksianto Sijoitusinstrumentin myymiseksi toteutetaan 
määriteltyyn hintaan tai sitä korkeampaan hintaan. On myös 
mahdollista, että Toimeksiantoa ei toteuteta lainkaan. Emme vastaa 
tästä johtuvista menetyksistä. Jos päätät käyttää Lightyearin 
Rajahinnallisia toimeksiantopalveluja hyväksyt sen, että emme 
luovuta emmekä julkista toteuttamatta jääneitä rajahinnallisia 
toimeksiantojasi.  

Markkinahintainen 
toimeksianto 

Toimeksianto tietyn määrän Sijoitusinstrumentteja ostamiseksi tai 
myymiseksi heti Markkinoiden aukioloaikana kyseisenä ajankohtana 
parhaaseen saatavaan hintaan. 

https://golightyear.com/eu/documents
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Voimme automaattisesti muuntaa markkinahintaiset 
ostotoimeksiannot 5 % ns. collarilla paremman suojautumisen 
varmistamiseksi merkittäviltä ylöspäin suuntautuvilta hintaliikkeiltä 
silloin, kun näin voidaan tehdä. 

Markkinoiden 
aukioloaika 

Markkinoiden aukioloaika tarkoittaa ajankohtaa, jonka aikana 
Lightyearin sovelluksen kautta saatavilla olevien 
Sijoitusinstrumenttien kauppapaikat ovat avoinna. Yhdysvaltalaisten 
Sijoitusinstrumenttien osalta tämä ajankohta on 9.30–16.00 
Itärannikon aikaa (EST) 

Yksinkertainen 
sijoitusinstrumentti 

Yksinkertainen sijoitusinstrumentti (vähem keerukas väärtpaber), 
kuten se on määritetty Viron arvopaperimarkkinalaissa.  

Toimeksianto Tämä on määritetty kohdassa 10.1 ja tarkoittaa Lightyearin sovelluksen 
kautta antamaasi ohjeistusta myydä tai ostaa yksi tai useampi 
Sijoitusinstrumentti. 

Toimeksiantojen 
käsittelyn ja 
parhaan 
toteutuksen 
käytäntö 

Lightyear Europe AS:n Toimeksiantojen käsittelyn ja parhaan 
toteutuksen käytäntöön voi perehtyä Lightyear-sovelluksessa ja 
sivustollamme täällä: https://golightyear.com/eu/documents 

Positiot Lightyearin sovelluksen kautta antamiesi toteutettujen 
Toimeksiantojen nojalla hankkimien Sijoitusinstrumenttiesi positiot 

Ammattimainen 
sijoittaja 

Ammattimainen sijoittaja (võrdne vastaspool), joka on määritelty 
Viron arvopaperimarkkinalain 46 §:n1 momentin 2 kohdassa  

Yksityisasiakas Yksityisasiakas (tavaklient), joka on määritelty Viron 
arvopaperimarkkinalaissa eli asiakas, joka ei ole Ammattimainen 
sijoittaja 

Toistuva 
Toimeksianto 

Markkinatoimeksianto Instrumentin ostamiseksi säännöllisesti valitsemasi 
ajanjakson aikana. Voit valita toistuvan tilauksen tapahtuvaksi päivittäin, 
viikoittain tai kuukausittain. Toistetut toimeksiannot ovat aina 
Markkinatoimeksiantoja, joten niihin soveltuvat samat rajoitukset ja ehdot.  

Riskitiedot Lightyearin Riskitiedot, joihin voi perehtyä sivustollamme täällä: 
https://golightyear.com/eu/documents, ja Lightyear-sovelluksessa  

Viron 
arvopaperimarkkin

Viron arvopaperimarkkinalaki (väärtpaberituru seadus) kaikkine 
toisinaan tehtävine muutoksineen. 

https://golightyear.com/eu/documents
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alaki 

Palveluntarjoaja Lightyear ja sen johtajat, toimihenkilöt, edustajat, osakkaat, 
työntekijät, lisenssinantajat, jakelijat ja edustajat 

Palvelut Tarkoittaa Lightyearin tämän Sopimuksen nojalla tarjoamia palveluja, 
jotka on määritelty kohdassa 8.1 

Stop-toimeksianto Sijoitusinstrumentin markkinahintaan ostamista tai myymistä varten 
annettu Toimeksianto sen jälkeen, kun Sijoitusinstrumentilla käydään 
kauppaa määriteltyyn hintaan tai sellaisen kautta, mutta joka ei ollut 
vielä saatavilla markkinoilla silloin, kun Toimeksianto alun perin 
annettiin. Sijoitusinstrumentin saavutettua Stop-hinnan toimeksianto 
muuttuu tavanomaiseksi Markkinahintaiseksi toimeksiannoksi ja 
toteutetaan seuraavaan saatavilla olevaan markkinahintaan. Jos 
Sijoitusinstrumentti ei saavuta Stop-hintaa, Toimeksiantoa ei 
toteuteta. Stop-toimeksianto ei takaa sitä, että Toimeksianto 
toteutetaan tiettyyn hintaa sen jälkeen, kun se on muunnettu 
Markkinahintaiseksi toimeksiannoksi. Emme vastaa tästä johtuvista 
menetyksistä. Jos päätät käyttää Lightyearin Stop-
toimeksiantopalveluja, hyväksyt sen, että emme luovuta emmekä 
julkista toteuttamatta jääneiden Stop-toimeksiantojesi tietoja. 

Kolmas välittäjä Oikeushenkilö, joka toteuttaa Toimeksiannot tai siirtää Lightyearilta 
saadut Toimeksiannot toteutettaviksi toiselle Kolmannelle välittäjälle 

Transaktio Tilin rahoittaminen, valuuttamuunnos tai toteutunut osto- tai 
myyntitoimeksianto 

sinä, sinun, sinua 
jne. 

tarkoittaa sinua  

LIITE 2: RIIDANRATKAISUELIMET JA RAHOITUSASIAVALTUUTETUT 

Maa 
Vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ja/tai 
paikallinen rahoitusasiavaltuutettu Yhteystiedot 

Kypros Kyproksen rahoitusasiavaltuutettu 

Sivusto: 
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/f
orc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Suomi 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
kuluttajaneuvonta 

Kuluttajaneuvonta: 
https://www.kkv.fi/en/consumer-
affairs/consumer-advisory-services/ 
 
Kuluttajariitalautakunta: 

http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
https://www.kkv.fi/en/consumer-affairs/consumer-advisory-services/
https://www.kkv.fi/en/consumer-affairs/consumer-advisory-services/
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https://www.kuluttajariita.fi/en/ 

Irlanti Irlannin rahoitusasiavaltuutettu 

Sivusto: https://www.fspo.ie 
 
Osoite: 
The Financial Services Ombudsman's Bureau 
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2. 
Puhelin: 1890 88 20 90 tai 01 662 0899" 

Slovakia 

Slovakin keskuspankki 
Euroopan kuluttajakeskusten verkosto, 
Slovakia 

Slovakian keskuspankki: https://nbs.sk/en/ 
 
Euroopan kuluttajakeskusten verkosto, 
Slovakia: 
https://esc-sr.sk 

Espanja 
Espanjan arvopaperimarkkinoiden 
valvontaviranomainen 

Sivusto: 
https://www.cnmv.es/portal/quees/Funciones
/Funciones.aspx?lang=en 

Unkari Unkarin keskuspankki 
Sivusto: 
https://www.mnb.hu/web/en  

Puola Puolan finanssivaltuutettu Sivusto: https://rf.gov.pl/en/home/  

Tšekin 
tasavalta Tšekin finanssivälimiesoikeus  Sivusto: https://finarbitr.cz  

Tanska 
Tanskan rahoitusvalvonta 
Tanskan valitusten käsittelykeskus  

Tanskan rahoitusvalvonta: 
https://fanke.dk/klage/ 
 
Tanskan valitusten käsittelykeskus: 
www.naevneneshus.dk  

Romania Romanian rahoitustarkastus Sivusto: https://www.salfin.ro/  

 

 

https://www.kuluttajariita.fi/en/
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https://nbs.sk/en/
https://esc-sr.sk/
https://www.cnmv.es/portal/quees/Funciones/Funciones.aspx?lang=en
https://www.cnmv.es/portal/quees/Funciones/Funciones.aspx?lang=en
https://www.mnb.hu/web/en
https://rf.gov.pl/en/home/
https://finarbitr.cz/
https://fanke.dk/klage/
http://www.naevneneshus.dk/
https://www.salfin.ro/
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