NORD.INVESTMENTS

Vilkår og betingelser for brug af Hjemmesiden

1.

Introduktion

1.1

Denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) ejes og drives af NORD.investments A/S, Applebys Plads 5,
1411 København K, CVR-nummer 37226939 (”NORD.investments”).

1.2

NORD.investments er en digital rådgivnings- og investeringsplatform, som designer og vedligeholder
din personlige globale diversificerede investeringsportefølje i samarbejde med et eller flere
pengeinstitutter, som yder investeringsrådgivning.

1.3

Disse vilkår og betingelser (”Aftalen”) gælder for din brug af Hjemmesiden og de tjenester, der
udbydes på hjemmesiden. Vi anbefaler, at du læser Aftalen grundigt igennem.

2.

Ophavsret til Hjemmesiden

2.1

Hjemmesiden er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og NORD.investments har den fulde
ophavs- og ejendomsret til Hjemmesiden, kopier heraf, tilhørende dokumentationsmateriale,
struktur, metadata og øvrige oplysninger, som Hjemmesiden indeholder.

2.2

Som bruger af Hjemmesiden har du ret til at udskrive, kopiere og downloade Hjemmesidens indhold
til eget brug i det omfang det ikke strider mod NORD.investments ophavsretlige rettigheder. Det er
ikke tilladt at bruge informationer til offentlige eller kommercielle formål.

2.3

Du er uberettiget til at fjerne, ændre eller destruere nogen form for angivelse om ophavsret,
varemærker eller andre rettigheder, som er placeret på Hjemmesiden eller udgør en integreret del
af Hjemmesiden.

2.4

Du er uberettiget til at foretage reverse-engineering, dekompilering og/eller disassembling af
Hjemmesiden eller på nogen anden måde at forsøge at undersøge eller afsløre sourcekoden eller
opbygningen af Hjemmesiden, bortset fra i det omfang, dette måtte være tilladt i henhold til
ophavsretsloven.

3.

Ansvar for brug af Hjemmesiden

3.1

NORD.investments yder ikke investeringsrådgivning og anbefaler til enhver tid, at du søger råd og
vejledning hos en professionel investeringsrådgiver og afholder dig fra at træffe
investeringsbeslutninger uden først at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver.

3.2

Al information på Hjemmesiden læses på eget ansvar. NORD.investments bestræber sig efter bedste
evne på at holde Hjemmesiden opdateret, korrekt og fejlfri, men påtager sig ingen garantier for, at
informationerne på Hjemmesiden er korrekte og fejlfri.

3.3

NORD.investments påtager sig ingen garantier – hverken direkte eller indirekte – i forbindelse med
din anvendelse af Hjemmesiden eller for resultatet af din risikoprofil eller investeringsportefølje,
herunder men ikke begrænset til rigtigheden af og/eller resultatet af din risikoprofil og
investeringsportefølje eller øvrige oplysninger, som Hjemmesiden indeholder.

3.4

NORD.investments er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du
foretager på baggrund af informationer fra Hjemmesiden. Det samme gælder enhver anden
anvendelse af informationerne fra Hjemmesiden.

3.5

Du er til enhver tid ansvarlig for, at anvendelsen af Hjemmesiden sker med det fornødne
computerudstyr og software, der understøtter brugen af Hjemmesiden og NORD.investments er ikke
ansvarlig for dit computerudstyrs eller softwares kompatibilitet med Hjemmesiden, herunder heller
ikke ved eventuelt løbende ændringer og opdateringer af Hjemmesiden.

3.6

I det omfang Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, skal vi gøre opmærksom på, at
NORD.investments ikke er ansvarlig for indholdet af disse tredjepartshjemmesider.
NORD.investments opfordrer dig til altid at læse disse tredjepartshjemmesiders vilkår og betingelser
for brug.

3.7

NORD.investments er berettiget til løbende at ændre og opdatere Hjemmesiden, uden at det
medfører ændringer til Aftalen.

3.8

Med de begrænsninger, der følger af det ovenfor anførte, er Aftalen underlagt dansk rets almindelige
bestemmelser om erstatning. Dette betyder blandt andet, at NORD.investments har ret til at rette
erstatningskrav mod dig i tilfælde af din ansvarspådragende adfærd over for NORD.investments.

4.

Nyt eller eksisterende kundeforhold hos et pengeinstitut

4.1

Når du anvender Hjemmesiden, vil du få mulighed for at indgå i et kundeforhold (”Kundeforhold”)
med en pengeinstitutvirksomhed, som NORD.investments samarbejder med (”Banken”), hvis du ikke
allerede er kunde hos Banken.

4.2

Kundeforholdet gør det muligt for dig at etablere en investeringskonto og depot hos Banken ved
hjælp af Hjemmesiden. Det er frivilligt om du ønsker at oprette et Kundeforhold, og Bankens ydelser
og vilkår vil fremgå af et særskilt aftalegrundlag. Det er ikke muligt at oprette et Kundeforhold
gennem NORD.investments hos andre pengeinstitutter end det/de pengeinstitutter
NORD.investments samarbejder med.

4.3

NORD.investments yder ikke selvstændig investeringsrådgivning, men stiller udelukkende
tjenesterne på Hjemmesiden til rådighed for Banken i forholdet mellem dig og Banken.
NORD.investments er dermed formidler af kontakten mellem dig og Banken og det er en betingelse
for din anvendelse af NORD.investments tjenester på Hjemmesiden, at du har et Kundeforhold med
Banken.

4.4

Når du har et etableret Kundeforhold hos Banken, vil al kommunikation, der vedrører de tjenester,
der leveres af NORD.investments på Hjemmesiden, fortsat ske gennem Hjemmesiden.
Kommunikation, der ikke vedrører de tjenester, der leveres af NORD.investments på Hjemmesiden,
vil blive henvist til Banken af NORD.investments HelpDesk.

5.

Beskyttelse af persondata

5.1

NORD.investments indsamler, behandler og lagrer dine persondata (”Persondata”) i det omfang du
indtaster, sender eller på anden måde frivilligt giver NORD.investments dine Persondata. Persondata
behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.2

Persondata inkluderer navn, adresse, CPR-nummer, e-mail, billedidentifikation, og eventuelle depotog kontooplysninger eller andre oplysninger, som du måtte angive i forbindelse med din anvendelse
af Hjemmesiden.

5.3

Persondata behandles for at imødekomme anmodninger, spørgsmål eller andre forespørgsler fra
dig, samt til opfyldelse af aftale om et etableret Kundeforhold med dig, hvis du har indgået særskilt
aftale herom. NORD.investments anvender herudover data i anonymiseret form til statistiske formål.

5.4

Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet
eller slettet oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til
hello@NORD.investments.com.

5.5

Såfremt du vælger at oprette et Kundeforhold hos Banken, giver du samtidig NORD.investments
tilladelse til at indsamle og videregive oplysninger om dig til brug for Bankens opfyldelse af den til
enhver tid gældende lovgivning om identifikation til forebyggelse af hvidvaskning. Du giver ligeledes
tilladelse til, at NORD.investments videregiver disse data til Banken for at Banken kan opfylde aftalen
om Kundeforholdet.

5.6

NORD.investments videregiver ikke dine Persondata til tredjemand, medmindre du har givet særskilt
tilladelse hertil, herunder eksempelvis ved etableringen af et Kundeforhold, som beskrevet i punkt
5.5, hvor videregivelse er nødvendig for opfyldelsen af aftalen om Kundeforholdet.

5.7

Kun betroede medarbejdere hos NORD.investments har adgang til dine Persondata.

6.

Lovvalg

6.1

Aftalen er underlagt dansk ret.

7.

Kontaktoplysninger

7.1

Du er velkommen til at kontakte NORD.investments, hvis du har spørgsmål til nærværende Aftale.
NORD.investments A/S
Applebys Plads 7
1411 København K
hello@NORD.investments.com
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