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Avatrade ("me", "meidän", "meitä", "AvaTrade") suostuessa ryhtymään sopimukseen liittyen over-

the-counter (“OTC”) -hintaerosopimuksiin (“CFD:t”), Spread-vedonlyöntiin (“Spread-vedot”) ja 

Optiosopimuksiin (“Optiot”) allekirjoittaneen (tästä eteenpäin “Asiakas”, “sinä”, “sinun”) kanssa, 

Asiakas tunnustaa, ymmärtää ja hyväksyy seuraavaa: 

 

1. TÄMÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RISKEISTÄ ON OSA 

ASIAKKAAN SOPIMUKSIA, KUTEN 

KÄYTTÖSOPIMUKSESSA ON MÄÄRITELTY 
 

1.1. Nämä tiedot tarjotaan sinulle MiFID:n vaatimusten mukaisesti. 

 

Nämä tiedot tarjoavat sinulle yleiskuvan OTC-kaupankäynnin luonteesta ja riskeistä, mutta ne 

eivät voi käsitellä kaikkia riskejä tai sitä, miten tällaiset riskit liittyvät omiin olosuhteisiisi. Sinun 

ei tule harjoittaa OTC-kaupankäyntiä, ellet ymmärrä riskien luonnetta ja laatua. OTC-

kaupankäynti ei sovellu kaikille sijoittajille. Jos olet epävarma, pyydä neuvoa asiantuntijalta. 

 

1.2. On tärkeää, että ymmärrät riskiit täysin, ennen kuin päätät solmia kanssamme 

kaupankäyntisuhteen. Jos päätät solmia kanssamme kaupankäyntisuhteen, on tärkeää, että 

olet tietoinen riskeistä, että sinulla on riittävästi taloudellisia resursseja tällaisten riskien 

varalle, ja että seuraat positioitasi tarkkaan. 

 

1.3. Aiempi menestyminen ei ole tae tulevasta menestymisestä. Rahoitusinstrumenttien arvo voi 

sekä laskea että nousta. Sijoittaessasi rahoitusinstrumentteihin, vaarana voi olla, että menetät 

osan tai koko alkuperäisen sijoituksesi. Sinun tulee harkita, soveltuuko 

rahoitusinstrumentteihin sijoittaminen sinulle yksilöllisen tilanteesi perusteella, sekä ottaen 

huomioon sijoitustavoitteesi, kokemuksesi ja taloudellisen asemasi. 

 

2. ASIANMUKAISUUS 
 

2.1. Meillä on sääntelyvelvollisuus arvioida, soveltuuko OTC-kaupankäynti sinulle. 

Käsitellessämme hakemustasi tilin avaamisen yhteydessä, arvioimme, onko sinulla riittävästi 

tietämystä ja kokemusta ymmärtää OTC-kaupankäyntiin liittyviä riskejä toimittamiesi tietojen 

perusteella. Varoitamme sinua antamiesi tietojen perusteella, mikäli OTC-kaupankäynti ei 

sovellu sinulle. Jos päätät jatkaa ja avata tilin, vahvistat, että olet tietoinen ja ymmärrät riskit. 

 

2.2. Voimme myös pyytää sinulta tietoa rahoitusvaroistasi ja tuloistasi. Emme puolestasi, ovatko 

meille lähettämäsi rahat tai tuottosi ja tappiosi johdonmukaisia näiden tietojen kanssa. Sinun 

vastuullasi on arvioida, ovatko taloudelliset resurssisi riittäviä, ja millaisia riskejä otat. 
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3. SIJOITA VAIN RAHAA, JOKA SINULLA ON VARAA 

MENETTÄÄ 

Älä sijoita rahaa, jota sinulla ei ole varaa menettää. OTC-kaupankäynti sisältää suuren riskin, ja 

arvonmuutosten takia asiakas ei välttämättä saa takaisin sijoittamaansa summaa. 

 

4. OTC-JOHDANNAISET 

AvaTradessa avatuilla positioilla ei käydä kauppaa missään pörssissä. AvaTrade määrittelee hinnat ja 

muut ehdot niiden velvollisuuksien mukaan, joita meillä on tarjotaksemme paras toteutus, 

toimiaksemme järkevällä tavalla ja asiakassopimuksemme ja toimeksiantojen 

toteutuskäytänteidemme mukaisesti. Jokainen OTC-kauppa, jonka avaat Kaupankäyntialustan kautta, 

tarkoittaa sinun ryhtyvän sopimukseen AvaTraden kanssa. Nämä sopimukset voidaan sulkea vain 

AvaTraden kanssa, eikä niitä voi siirtää kenellekään muulle henkilölle tai yhteisölle. Ei ole mitään 

keskitettyä selvityselintä eikä minkään osapuolen takuita AvaTraden maksuvelvoitteista Asiakkaalle, 

joten Asiakas altistuu luottoriskille AvaTraden kanssa toimiessaan. 

 

5. EI OIKEUTTA TAUSTALLA OLEVAAN INSTRUMENTTIIN 

 
5.1. CFD:t ja Spread-vedot eivät anna mitään oikeutta taustalla olevaan instrumenttiin, tai, CFD:n 

viitatessa osakkeisiin, mitään äänioikeutta. 

 

5.2. Käyt käyttää CFD:llä, mikä tarkoittaa, että solmit kanssamme sopimuksen instrumentin 

kaupankäyntialustalla määritetyn avaushetken arvon ja kyseisen instrumentin sulkemishetken 

arvon välisestä erosta. Et ole oikeutettu tämän sopimuksen puitteissa tällaisten varojen 

omistamiseen, eli varsinaisia osakkeita tai oikeuksia jaetaan uusmerkintöjen aikana tai optiot-

sopimuksessa jaettuina osakkeina. Kohde-etuutena olevia varoja ei luovuteta. 

 

6. KAUPANKÄYNTIALUSTA 

Asiakasta varoitetaan, että kun hän käy kauppaa sähköisellä alustalla, hän olettaa taloudellisten 

tappioiden riskin, joka voi johtua mm. seuraavista asioista:  

 

a) Asiakkaan laitteiston, ohjelmiston tai heikkolaatuisen yhteyden aiheuttama virhe;  

 

b) AvaTraden tai Asiakkaan laitteisto tai ohjelmistovika, virhetoiminto tai väärinkäyttö;  

 

c) Asiakkaan laitteiston virheellinen toiminta;  
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d) Asiakkaan Päätelaitteen virheelliset asetukset;  

 

e) Viivästyneet päivitykset Asiakkaan Päätelaitteella. 

 

7. SUURENTUNEET TAPPIOT  

 
Marginaalimarkkinoiden luonne tarkoittaa, että sekä tuottoja että tappioita voidaan 

suurentaa, ja voit menettää suuria tappioita, mikäli positiosi arvo liikkuu sinua vastaan. 

Välttääksesi suuret tappiot, sinun tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää AvaTraden 

riskienhallinnan työkaluja. Huomioi, että et voi menettää enempää kuin kaupankäyntitilisi 

saldo.  

 

8. OTC-KAUPANKÄYNTI EI SOVELLU PITKÄAIKAISEEN 

SIJOITTAMISEEN 

 
OTC-kaupankäynti ei sovellu pitkäaikaiselle sijoittajalle. Jos pidät CFD:n auki pitkään, siihen 

liittyvät kustannukset kasvavat, ja ja sen sijaan voi olla edullisempaa ostaa kohde-etuutena 

olevia varoja. 
 

9. MAHDOLLINEN RISKI 
 

9.1. Ennen kuin avaat kaupan meillä, me edellytämme sinun tallentavan rahaa meille 

Alkumarginaalin muodossa, ja jotta Tapahtuma voidaan pitää auki, sinun on varmistettava, 

että Kaupankäyntitilisi saldo ylittää Ylläpitomarginaalin. Alkumarginaali eroaa Instrumenttien 

välillä. Summat ilmaistaan Kaupankäyntialustalla. Tämä tarkoittaa sitä, että käyt kauppaa 

käyttäen 'vipua' tai 'välitystä', ja tämä voi toimia sinun puolestasi tai sinua vastaan. Pieni 

hintamuutos sinun eduksesi voi aiheuttaa suuren palautuksen kauppaan sijoitetussa 

Alkumarginaalissa, mutta pieni hintamuutos sinua vastaan voi aiheuttaa merkittäviä tappioita.  

 

9.2. CFD:n kaupankäynti vipuvaikutuksella tarkoittaa, että voit varmistaa huomattavasti 

suuremman altistumisen kohde-etuutena oleville varoille suhteellisen pienellä 

aloitusmarginaalilla. Kuitenkin vipuvaikutuksen käyttö suurentaa kauppasi kokoa, mikä 

tarkoittaa, että mahdolliset tuotot ja tappiot voivat olla myös suuria. Siksi sinun tulee seurata 

kaikkia avoimia positioitasi tarkasti hallitaksesi suurien tappioiden riskiä. 

 

9.3. Edellytämme lisäksi sinun varmistavan, että Kaupankäyntitilisi saldo ylittää 

Vakuusmarginaalin, jotta Tapahtuma pysyy avoinna. Tästä syystä jos hinta liikkuu sinua 

vastaan, sinun saattaa olla tarve tarjota meille lisämarginaalia, lyhyellä varoitusajalla, jotta 
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avoimet kauppasi pysyvät auki. Jos et tee tätä, olemme velvollisia sulkemaan yhden tai 

useamman kauppasi. Olet vastuussa aiheutuneista tappioista.  

 

9.4. Sinun on myös oltava tietoinen, että Asiakassopimuksemme mukaisesti olemme täysin oman 

harkintamme mukaan velvoitettuja tekemään Vakuuden muutospyynnön. 

Asiakassopimuksen mukaan sinun on täytettävä kaikki Vakuuden muutospyynnöt 

välittömästi, kaikin käytettävissä olevin keinoin meidän määräämässämme ajassa. Jos et tee 

tätä, olemme velvollisia sulkemaan yhden, tai useamman, tai kaikki kauppasi.  

 

9.5. Erääntymishetkellä Optiot, jotka ovat rahassa suljetaan automaattisesti itseisarvoonsa, joka 

on, Call-optioiden tapauksessa, se summa, jossa määrätyn FX:n/CFD:n sulkeutumishinta 

ylittää lunastushinnan, ja Put-optioiden tapauksessa se summa, jolla Lunastus ylittää 

määrätyn FX:n/CFD:n sulkeutumishinnan. Pitkille Call- ja lyhyille Put-positioille 

sulkeutumishinta on taustalla olevan FX:n/CFD:n vallitseva tarjoushinta Erääntymishetkellä; ja 

lyhyille Call- ja pitkille Put-positioille sulkeutumishinta on taustalla olevan FX:n/CFD:n 

vallitseva pyynti (tarjous)hinta, kuten Ava oman harkintansa mukaisesti määrittää. Optiot, 

jotka eivät ole rahassa, erääntyvät arvottomina. 

 

9.6. AvaTrade tarjoaa vaihtelevia spreadeja Optioille. Vaihtelevat optiospreadit riippuvat kunkin 

hetkisestä markkinatilanteesta, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. AvaTrade ei takaa 

mitään tarjottavaa option maksimi- tai minimispreadeja. Ajoittain Optiotarjouksia ei ole 

saatavilla joillekin taustalla oleville varallisuuserille. 

 

9.7. Pitkiin CDF:iin tai Spread-veto-positioihin liittyvät riskit 

 

9.7.1. Pitkänä oleminen tarkoittaa, että uskot taustalla olevan markkinahinnan 

nousevan position avaamisen ja sulkemisen välisenä aikana. Pitkän position 

omistajana saat yleensä tuottoa, jos taustalla oleva markkinahinta nousee, 

kun pitkä positiosi on auki. Päinvastaisesti, kärsit yleensä tappiota, jos 

taustalla oleva markkinahinta laskee, kun pitkä positiosi on auki. Mahdollinen 

menetyksesi voi siten olla suurempi, kuin alustava marginaalitalletus. Lisäksi 

saatat kärsiä tappioita positiosi sulkemisen takia, jos sinulla ei ole tililläsi 

riittävästi likvidejä varoja marginaalia varten positiosi pitämiseksi avoinna. 

 

9.8. Lyhyisiin CDF:iin tai Spread-veto-positioihin liittyvät riskit 

 

9.8.1. Lyhyenä oleminen tarkoittaa, että uskot taustalla olevan markkinahinnan 

laskevan position avaamisen ja sulkemisen välisenä aikana. Lyhyen position 

omistajana saat yleensä tuottoa, jos taustalla oleva markkinahinta laskee, kun 

lyhyt positiosi on auki. Päinvastaisesti, kärsit yleensä tappiota, jos taustalla 

oleva markkinahinta nousee, kun lyhyt positiosi on auki. Mahdollinen 

menetyksesi voi siten olla suurempi, kuin alustava marginaalitalletus. Lisäksi 

saatat kärsiä tappioita positiosi sulkemisen takia, jos sinulla ei ole tililläsi 

riittävästi likvidejä varoja marginaalia varten positiosi pitämiseksi avoinna. 
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10. EI SOVELLU TULOKSI 

 
10.1. CFD:n luontainen konsepti tarkoittaa, että ne eivät sovellu sijoittajille, jotka pyrkivät saamaan 

sijoituksillaan tuloja, sillä tällaisista sijoituksista saatavat tuotot voivat vaihdella rahallisesti. 

Hankalasti realisoitavan OTC-tuotteen sijoittamisen suhteen, voi olla vaikeaa myydä tai 

realisoida sijoitusta, tai hankkia luotettavaa tietoa sen arvosta tai siihen liittyvien riskien 

laajuudesta. 

 

11. MARKKINAVAIHTELUT 
 

11.1. On tärkeää, että ymmärrät markkinoilla kaupankäyntiin liittyvät riskit, koska taustalla olevan 

markkinan hintojen vaihtelut vaikuttavat kaupan tuottavuuteen. Esimerkiksi vieraissa 

valuutoissa ilmoitetut sijoitusten arvot voivat pienentyä tai kasvaa vaihtokursseissa 

tapahtuvien muutosten takia.  

 

11.2. Luisto on ero Tapahtuman odotetun hinnan ja sen hinnan välillä, jolla Tapahtuma 

todellisuudessa toteutettiin. Luistoa tapahtuu usein suuren volatiliteetin yhteydessä (esim. 

uutistapahtumien takia), tehden mahdottomaksi Toimeksiannon toteuttamisen juuri tiettyyn 

hintaan markkinatoimeksiantoja käytettäessä, tai kun suuria Toimeksiantoja toteutetaan eikä 

halutulla hintatasolla ole riittävästi kiinnostusta odotetun kauppahinnan tason säilyttämiseksi. 

 

 

12. EPÄTAVALLISET MARKKINAOLOSUHTEET 

 
12.1. Asiakas hyväksyy, että Epätavallisten markkinaolosuhteiden aikana saattaa Toimeksiannon 

toteuttamiseen tarvittava aika pidentyä tai Toimeksiantoja ei saada toteutettua ilmoitettuun 

hintaan tai ei ollenkaan. 

 

13. POSITIOIDEN SEURAAMISTARVE 

 
13.1. Vipuvaikutuksen ja siitä johtuvan voittojen tai tappioiden toteutumisen nopeuden takia on 

tärkeää, että seuraat positioitasi tarkasti. On sinun vastuullasi seurata kauppojasi. 

 

13.2. Markkinat ovat alttiita monille vaikutuksille, jotka voivat aiheuttaa nopeita hinnanvaihteluita. 

Markkinoiden volatiliteetin vuoksi kaupankäyntialustamme ei tarjoa ”riskitöntä” CFD-

kaupankäyntiä. Markkinoiden mahdollisten volatiliteettitasojen vuoksi suosittelemme sinua 

seuraamaan kauppojasi tarkasti. Esimerkki: ulkomaan valuutassa noteerattujen sijoitusten 

arvoon vaikuttaa sekä vaihtokurssien muutokset että markkinoiden liikkeet. 
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14. OPERATIIVISET RISKIT 

 
14.1. Operatiiviset riskit ovat luontaisia jokaiselle OTC-tapahtumalle tietokoneellasi AvaTradella. 

Esimerkiksi keskeytys AvaTraden toimintaprosesseissa, kuten tietoliikenne, tietokoneet, 

tietokone- tai mobiiliverkot, tai ulkoiset tapahtumat, voivat johtaa viiveisiin tapahtumien 

toteutuksessa ja selvityksessä. AvaTrade ei hyväksy eikä kanna mitään vastuuta liittyen 

AvaTraden operatiivisiin prosesseihin, paitsi siinä määrin kuin aiheutuu AvaTraden vilpistä, 

huolimattomuudesta tai epärehellisyydestä. 

 

14.2. Tietokonelaitteistojen ja tietojen käyttöön liittyen, Asiakas kantaa seuraavat riskit muiden 

riskien lisäksi, joissa tapauksissa AvaTradella ei ole mitään vastuusta mistään aiheutuvasta 

menetyksestä: 

 

 

a) Laitteiston sähkökatko Asiakkaan tai sellaisen palveluntarjoajan tai 

tietoliikennepalveluntarjoajan päässä (sisältäen ääniviestinnän), joka palvelee Asiakasta;  

b) Asiakkaan ja palveluntarjoajan (tietoliikenneoperaattorin), yhdistämiseen käytettyjen 

tietoliikennekanavien, palveluntarjoajan ja Asiakkaan kaupankäyntipalvelimen fyysiset 

vahingot (tai tuhoutuminen);  

c) Tietoliikenteen katko (ei hyväksyttävissä oleva yhteyden huono laatu) Asiakkaan, AvaTraden 

tai palveluntarjoajan käyttämissä kanavissa (sisältäen ääniviestinnän), joita Asiakas tai 

AvaTrade käyttää;  

d) Vaatimuksiin verrattuna väärät tai epäyhtenäiset asetukset Asiakkaan Päätelaitteella;  

e) Asiakkaan Päätelaitteen ei-ajantasainen päivittyminen;  

f) Tietoliikennekanavien, laitteiston ja ohjelmiston käyttö muodostaa riskin Asiakaan tai 

AvaTraden viestin vastaanottamatta jäämisestä (sisältäen tekstiviestit);  

g) Kun puhelimitse tehty toimeksianto vahvistetaan, Asiakas on ostanut tai myynyt, eikä voi 

peruuttaa Toimeksiantoa. Jättämällä Markkinatoimeksiannon puhelimen kautta Asiakas 

hyväksyy ja suostuu sen välittömään toimeenpanoon ja hyväksyy tämän välittömän 

toimeenpanon ominaisuuden aiheuttaman riskin. 

h) Alustan virhetoiminto tai ei-käytettävyys, johon sisältyy myös Asiakaspääte. 

 

14.3. Asiakas voi kärsiä taloudellisia menetyksiä edellä mainittujen riskien toteutumisesta. 

AvaTrade ei hyväksy mitään vastuuta sellaisten riskien toteutumisesta, ja Asiakas on vastuussa 

kaikista niihin liittyvistä tappioista, joita hän voi kärsiä. 

 

15. HINNOITTELUVIRHEET 
 

Jos tapahtuu hinnoitteluvirhe, AvaTrade ei ole vastuussa mistään aiheutuvasta virheestä tilien 

saldoissa, ja se pidättää oikeuden tehdä tarvittavat korjaukset ja säädöt asiaan liittyvälle Tilille. 

Kaikki sellaisista hinnoitteluvirheistä syntyvät riitatilanteet ratkaistaan kohtuullisen markkina-

arvon pohjalta, jonka AvaTrade määrittää oman harkintansa perusteella ja vilpittömällä 

mielellä toimen asiaan liittyviltä markkinoilta siltä hetkeltä, jolloin virhe tapahtui. Tapauksissa, 
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joissa vallitsevat markkinat tuottavat hintoja, jotka eroavat näytöllemme lähettämistämme 

hinnoista, yritämme parhaan kykymme mukaan toteuttaa Tapahtumat vallitsevien 

markkinahintojen mukaan tai mahdollisimman lähellä niitä. Nämä vallitsevat markkinahinnat 

ovat niitä hintoja, jotka lopulta näkyvät Asiakkaan tiliotteella. Tämä saattaa vaikuttaa tai 

saattaa olla vaikuttamatta Asiakkaan toteutuviin ja toteutumatta jääviin voittoihin tai 

tappioihin. 

 

16. ASIAKKAAN JA AVATRADEN VÄLINEN 

KOMMUNIKAATIO 
 

16.1. Asiakas hyväksyy riskin kaikista taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat siitä, että 

Asiakas on saanut viiveellä tai ei ole saanut ollenkaan mitään ilmoitusta AvaTradelta.  

 

16.2. Asiakas hyväksyy, että sähköposteilla lähetetty salaamaton tieto ei ole suojattua miltään 

luvattomalta käytöltä.  

 

16.3. AvaTrade ei ota vastuuta, jos valtuuttamaton kolmas osapuoli pääsee käsiksi tietoihin, 

sisältäen sähköisen pääsyn, sähköisen tietoliikenteen ja henkilökohtaiset tiedot, käyttötiedot 

kun edellä mainittuja lähetetään AvaTraden ja Asiakkaan välillä, tai kun käytetään internet- tai 

muiden verkkojen tietoliikennelaitteita tai muita sähköisiä menetelmiä. 

 

17. YLIVOIMAISET ESTEET (FORCE MAJEURE) 
 

17.1. Ylivoimaisen esteen tilanteessa AvaTrade ei saata pystyä järjestämään Asiakkaan 

Toimeksiantojen toteutusta tai täyttämään sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan Asiakasta 

kohtaan. Tämän tuloksena asiakkaalle voi aiheutua taloudellisia menetyksiä. 

 

17.2. AvaTrade ei ole vastuussa tai sillä ei ole mitään vastuuta minkään tyyppisistä menetyksistä tai 

vahingoista, jotka johtuvat mistään virheestä, keskeytyksestä tai viiveestä sen 

Käyttäjäsopimuksen mukaisten velvollisuuksien suorittamisessa, kun kyseinen virhe, 

keskeytys tai viive johtuu ylivoimaisesta esteestä. 

 

 

18. VALUUTTARISKI 
 

Asiakkaiden on oltava tietoisia, että OTC-kaupat muussa kuin heidän omassa valuutassaan 

sisältävät valuuttakurssien muutoksiin liittyvän lisäriskin. 

 

19. EI-NEUVOVA TAI SUOSITTELEVA 
 

19.1. Jätettäessä Toimeksiantoja AvaTradelle, AvaTrade ei neuvo Asiakasta tietyn Tapahtuman 

eduista eikä anna hänelle mitään sijoitusneuvoja. Asiakas hyväksyy, että Palvelu ei sisällä OTC-
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kauppojen tai Taustalla olevien Markkinoiden sijoitusneuvoja. Asiakas yksin ryhtyy 

Tapahtumaan ja tekee siihen liittyvät päätökset oman harkintansa mukaisesti. Pyytäessään 

AvaTradea ryhtymään mihinkään Tapahtumaan, Asiakas ilmaisee, että hän on yksin vastuussa 

oman, riippumattoman Tapahtuman riskien arviointinsa ja tutkimuksensa tekemisestä. Hän 

ilmoittaa, että hänellä on riittävät tieto, markkinatuntemus, ammatillisia neuvoja ja 

kokemusta tehdäkseen oman arvionsa kaikkien Tapahtumien eduista ja riskeistä. AvaTrade ei 

tarjoa takuuta sellaisten tuotteiden sopivuudesta, joilla käydään kauppaa tämän Sopimuksen 

alaisuudessa, eikä se ota omaisuudenhoitovelvoitteita suhteessaan Asiakkaaseen. 

 

19.2. AvaTradella ei ole mitään velvoitetta tarjota Asiakkaalle mitään laki-, vero- tai muuta 

neuvontaa mihinkään Tapahtumaan liittyen. Asiakkaan on haettava riippumatonta 

asiantuntija-apua, jos hän on epävarma mitä verovastuita hänellä on. Asiakasta varoitetaan 

tässä myös siitä, että verolait voivat muuttua ja muuttuvat ajoittain. 

 

20. MAKSUT JA VEROT  
 

20.1. On olemassa riski siitä, että Asiakkaan kaupat millä tahansa Rahoitusinstrumentilla voivat tulla 

tai tulevat verojen ja/tai muun maksun alaisiksi, esimerkiksi lainsäädännön tai Asiakkaan 

henkilökohtaisten olosuhteiden muutosten takia. AvaTrade ei tarjoa veroneuvontaa. 

 

20.2. Asiakas on vastuussa kaikista veroista ja/tai maksuista, joita hänen kaupankäyntiinsä liittyen 

voi syntyä.  

 

20.3.  

 

21. SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO 

AvaTrade osallistuu Irlannin tasavallan sääntelemään Sijoittajien korvausrahastoon (Investor 

Compensation Company Ltd, “ICCL”) sijoitusyhtiöiden asiakkaille. Tietyt Asiakkaat ovat oikeutettuja 

korvaukseen ICCL:n kautta, jos AvaTrade on kykenemätön, taloudellisista näkymistä ja niiden 

paranemisen realististen, lähitulevaisuudessa paranemisen mahdollisuuksien puuttuessa. Korvaus ei 

voi ylittää kahtakymmentätuhatta euroa (EUR 20 000) kutakin yksittäistä asiakasta kohden.  

22. OTC-KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTOILLA 

 
22.1. Kryptovaluuttamarkkinat ovat hajautettuja ja sääntelemättömiä, mikä tarkoittaa, että 

yksikään keskuspankki ei voi tehdä korjaavia toimenpiteitä suojatakseen kryptovaluuttojen 

arvoa kriisitilanteessa, tai laskea liikkeelle lisää valuuttaa. Tämän seurauksena 

kryptovaluuttojen OTC-kaupankäyntiin liittyy korkea riski varojen menettämiseen lyhyellä 

aikavälillä markkinoiden korkean volatiliteetin, toteuttamisongelmien ja alan erityisten 

häiriöiden, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, keskeytymisen, sääntelyllisten estojen ja 

muiden kryptovaluuttojen ekosysteemin haitallisten toimien vuoksi. 
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22.2. Kryptovaluuttojen OTC-kaupankäynti ei sovellu kaikille sijoittamille, minkä vuoksi jokaisella 

kryptovaluutoista kiinnostuneella tulee olla riittävästi ajantasaista tietoa ja kokemusta näistä 

instrumenteista. Asiakkaiden tulee olla aina täysin tietoisia ja ymmärtää OTC-kaupankäyntiin 

liittyvät erityispiirteet ja riskit. 

 

23. UUTISKIRJEET 

AvaTrade voi ajoittain ja oman harkintansa mukaisesti tarjota Asiakkaalle (tai uutiskirjeissä, joita se 

voi julkaista Sivustollaan tai tarjota niitä tilaajilleen Sivustonsa tai Kaupankäyntialustan kautta, tai 

muilla tavoilla) tietoa, uutisia, markkinakommentteja tai muuta tietoa, ei palvelun muodossa. Kun se 

toimii näin:  

 

a) AvaTrade ei ole vastuussa sellaisesta tiedosta 

 

b) AvaTrade ei anna mitään edustusta, takuuta tai takeita sellaisten tietojen tarkkuudesta, 

oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, tai minkään niihin liittyvän Tapahtuman vero- tai 

lakiseuraamuksista;  

 

c) nämä tiedot tarjotaan ainoastaan Asiakkaalle hänen omien sijoituspäätöstensä tekemistä 

varten, eivätkä ne ole sijoitusneuvoja tai pyytämättä Asiakkaalle kohdennettuja taloudellisia 

kampanjoita;  

 

d) jos asiakirja sisältää rajoituksen henkilölle tai henkilöryhmälle, joille asiakirja on tarkoitettu tai 

joille se toimitetaan, niin Asiakas hyväksyy, että hän ei välitä sitä kenellekään sellaiselle 

henkilölle tai henkilöryhmälle;  

 

e) e) Asiakas hyväksyy, että ennen lähetystä, AvaTrade on saattanut itse toimia käyttäen tietoa, 

johon se perustuu. AvaTrade ei takaa Asiakkaalle tiettyä aikaa sellaisten tietojen 

vastaanottamiseen eikä voi taata, että asiakas saa sellaisia tietoja samaan aikaan kuin muut 

Asiakkaat 

 

On ymmärrettävä, että markkinakommentit, uutiset tai kaikki AvaTraden tarjoamat tai tarjolle tuomat 

tiedot voivat muuttua ja ne voidaan poistaa milloin hyvänsä ilman erillistä ilmoitusta 

 

 

24. EI TAATTUJA TUOTTOJA 
 

AvaTrade ei tarjoa kaupankäynnissä mitään takuuta voitoista tai tappioiden välttämisestä. 

Asiakas ei ole saanut mitään sellaista takuuta AvaTradelta tai keneltäkään sen edustajalta. 

Asiakas on tietoinen kaupankäyntiin luontaisesti sisältyvistä riskeistä ja on taloudellisesti 

kykenevä kantamaan sellaisen riskin ja selviytymään kaikista mahdollisista syntyvistä 

tappioista. 


