Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot
Näihin ehtoihin on koottu kuluttajansuojalain 6a luvun mukaiset Fennia Varainhoito Oy:n (jäljempänä ''Fennia
Varainhoito'') tarjoamien rahoituspalveluiden etämyyntiin liittyvät ennakkotiedot.
1 Palvelun pääominaisuudet
Palvelussa asiakas voi tarkastella omia tietoja sekä tehdä rahastomerkintöjä ja -lunastuksia edellyttäen, että
asiakas on hyväksynyt erilliset rahastoja koskevat ehdot.
Palvelussa on saatavilla kustakin rahastosta avaintieto- ja rahastoesite, joista ilmenevät kunkin rahaston
ominaisuudet.
2 Palvelusta perittävät maksut
Verkkopalvelun avaaminen ja käyttäminen on maksutonta.
Rahastoihin liittyvät palkkiot ja maksut (kuten merkintä- ja lunastuspalkkio ja hallinnointipalkkiot) ilmenevät
kunkin rahaston rahasto- ja avaintietoesitteistä.
3 Peruuttamisoikeus ja sitä koskevat rajoitukset
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä verkkopalvelusopimus.
Peruuttamisoikeus on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun asiakas on tehnyt verkkopalvelusopimuksen.
Peruuttamisoikeus ei koske tehtyjä rahastomerkintöjä eikä –lunastuksia, sillä rahasto-osuuksienhinta riippuu
rahoitusmarkkinoiden vaihteluista joihin palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa. Verkkopalvelusopimus on voimassa
niin kauan kuin asiakkaalla on verkkopalvelussa merkittyjä rahasto-osuuksia.
4 Palvelussa merkittävissä oleviin rahastoihin liittyvät riskit
Sijoittamiseen ja sijoitustuotteisiin liittyy taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja jopa
sijoitetun pääoman voi menettää. Palvelussa merkittävissä olevat erikoissijoitusrahastot ovat sellaisia
rahoitusvälineitä, joihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä
tulee perehtyä sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Jokainen vastaa itse sijoituspäätöstensä
taloudellisista tuloksista. Aikaisempi hinnan tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Lisätietoa
rahastoihin liittyvistä riskeistä on saatavilla rahasto- ja avaintietoesitteistä.
5 Palvelussa merkittävissä oleviin rahastoihin liittyvät veroseuraamukset
Rahasto-osuuksien myynnistä koituvat luovutusvoitot ja -tappiot sekä tuotto-osuuksille maksetut tuotot ovat
veronalaista pääomatuloa, jota verotetaan kulloinkin voimassaolevan vero-kannan mukaisesti.
Luovutusvoittoa laskettaessa otetaan huomioon rahasto-osuuden merkinnän ja lunastamisen yhteydessä perityt
merkintä- ja lunastuspalkkiot. Yhteisön saama tulo on saajalleen verotettavaa tuloa. Yhteisön saaman tulon
laskenta toteutetaan tulolähdekohtaisesti ja se, mihin lähteeseen rahastosta saatu tulo kuuluu, riippuu saajan
verotusasemasta.
Luovutustappion voi vähentää verovuoden ja sitä seuraavien viiden verovuoden pääomatulojen verotuksessa.
Luovutustappiota laskettaessa otetaan huomioon rahasto-osuuden merkinnän ja lunastamisen yhteydessä
perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot.
Rahasto-osuuden vaihto käsitellään verotuksessa lunastuksena ja merkintänä. Tällöin lunastuksen yhteydessä
syntyvä luovutusvoitto tai - tappio on verotettavaa pääomatuloa ja siihen pätee, mitä edellä luovutusvoiton tai
-tappion verotuksesta on sanottu. Luovutettaessa rahasto-osuuksia määräytyy luovutetun rahasto-osuuden
hankintameno pääsääntöisesti siten, että ensiksi hankitut osuudet katsotaan ensiksi luovutetuiksi.
Yllä kuvatut verokohtelut ovat tarkoitetut vain pääpiirteisiksi kuvauksiksi ja kutakin sijoittajaa voivat koskea
yksilölliset olosuhteet, joilla voi olla merkittävääkin vaikutusta verokohteluun. Rahasto-osuuden omistajan
tulee omalta osaltaan selvittää rahasto-osuudenomistajaa kulloinkin koskeva verosääntely.
Rahastoyhtiö ilmoittaa verovelvollisen omistamat rahasto-osuudet verottajalle. Verovelvollisen on kuitenkin
itse ilmoitettava verottajalle verovuonna syntyneet luovutusvoitot ja -tappiot sekä saamansa tuotto-osuuksille
maksetut tuotot.

6 Tiedot oikeussuojakeinoista
6.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
Verkkopalvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli Verkkopalvelusopimusta koskevaa
erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten kesken neuvotteluteitse, ratkaistaan se Fennia Varainhoidon
valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan yleisessä
alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on asuinpaikkansa. Kuluttajana pidettävällä asiakkaalla on
kuitenkin aina oikeus vaatia asian käsittelyä sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan yleisessä alioikeudessa,
jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet
käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
6.2 Kuluttajan tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot
Siltä osin kuin Fennia Varainhoidon ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan
kuluttajansuojalainsäädäntöä, asiakkaalla on mainittuun sopimussuhteeseen liittyen käytettävissään ainakin
seuraavat tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot:
Arvopaperilautakunta
Arvopaperilautakunta
neuvoo,
ohjaa
ja
etsii
ratkaisuja
asioissa,
jotka
koskevat
arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen
soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Palvelu on
maksutonta ja se on käytössä kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja
tarjoavaan Fennia Varainhoitoon. Asiakas voi olla Arvopaperilautakuntaan vapaamuotoisesti yhteydessä
puhelimitse, kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostin välityksellä. Mikäli yhteydenottaneen asiakkaan asia vaatii
jatkoselvittelyä, pyytää Arvopaperilautakunta häneltä valtuutuksen sekä kirjallisen, vapaamuotoisen
selvityksen tapahtuneesta. Tässä asiakas pyytää Arvopaperilautakunnalta sovittelua ja ratkaisusuositusta.
Lisätietoja ja ohjeita saa Arvopaperilautakunnan www-sivuilta.
Yhteystiedot:
Arvopaperilautakunta
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI
Puh. 09 6850 120
Fax: 09 6850 1220
Sähköposti: info@fine.fi
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Asiakas voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi ottamalla ensin yhteyttä
kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).
Yhteystiedot:
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 Helsinki
Puhelin 029 566 5200 (vaihde)
Faksi 029 566 5249
Sähköposti: kril@oikeus.fi

www.kuluttajariita.fi

7 Tiedot palveluntarjoajista ja valvontaviranomainen
Fennia Varainhoito Oy, Y-tunnus 2392951-7. Yhtiön toimialana on harjoittaa yhtiölle myönnetyn toimiluvan
mukaisesti vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaista toimintaa. Fennia Varainhoito Oy on
rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Finanssivalvonta on myöntänyt
toimiluvan.

Valvontaviranomainen:
Fennia Varainhoito Oy:n toimintaa valvoo:
Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103
00101 HELSINKI
www.finanssivalvonta.fi
Puhelin: 010 831 51 (vaihde)
Faksi 010 831 5328

Fennia Varainhoidon osoite ja asiakaspalvelun sijainti:
Fennia Varainhoito Oy
Kyllikinportti 2
00017 Helsinki
Puhelin: 010 503 7990 (asiakaspalvelu)
Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9–17.

8 Kielijärjestelyt
Palvelua koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu tarjotaan suomen kielellä.

