Yleiset ennakkotiedot etämyynnistä
Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavissa suomen kielellä.
Ennakkotiedot annetaan Suomen kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.
Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tiedot sijoitustuotteen sisällöstä sekä sijoitustuottojen määräytymisen perusteet ilmenevät sijoituksen ehdoista ja sijoitusmuistiosta.
Sijoitustuotteen liikkeeseenlaskijan tiedot sekä valvonta
Sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija on suomalainen osakeyhtiö ICON Crown Hotel Bond Oy (”Liikkeeseenlaskija”), joka kuuluu ICON konserniin. Liikkeeseenlaskijan omistaa kokonaisuudessaan suomalainen osakeyhtiö ICON Brokers Oy.
Molemmat yhtiöt ovat yhtiömuodoltaan Suomen osakeyhtiölain mukaisia osakeyhtiöitä, jotka on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Y-tunnus: 2939625-6
Osoite: Liisankatu 8A, 00170 HELSINKI
Puh: 010 3212424*
Verkkosivut: http://www.iconfund.fi/sijoitustuotteet/velkakirjat/crownhotelbond
Sähköpostiosoite: info@iconfund.fi
Tietosuoja ja tiedonhallintatavat
Liikkeeseenlaskija käsittelee henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja säännösten
mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan tietosuojaselosteen ja muun tietosuojainformaation saat pyytämällä
niitä kirjallisesti osoitteista Kauppapuistikko 16A (3.krs), 65100 VAASA tai Liisankatu 8A 00170 HELSINKI tai sähköpostitse osoitteesta info@iconfund.fi.
Liikkeeseenlaskija voi käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin,
mukaan lukien suoramarkkinointi.
Liikkeeseenlaskijan vastuunrajoitukset
Liikkeeseenlaskija ei vastaa vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä
(”Force Majeure”) tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Force Majeure ‒käsite tulkitaan esteen kohdatessa Suomessa voimassa olevien lakien mukaisesti.
Verotus
ICON pidättää maksetuista koroista lähdeveron ja tilittää sen suoraan verottajalle korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) mukaisesti.
Tiedot perustuvat liikkeeseenlaskun alkaessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön.
Liikkeeseenlaskija ei vastaa mistään veroseuraamuksista, joita sijoittajalle korkotuottojen maksamisesta tai pääoman palauttamisesta mahdollisesti aiheutuu.

Merkinnän vahvistaminen ja sitovuus
Sijoittajan tekemä merkintä ja sijoituksen myötä seuraavat oikeudet ja velvollisuudet astuvat voimaan,
kun sijoittaja on merkinnyt vaihtovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskijan verkkosivuilla tai kun tämä on
joko etäviestimellä antanut tai lähettänyt kirjallisesti tätä koskevan pyynnön Liikkeeseenlaskijalle ja
kun sijoittajan suorittama merkintäsumma näkyy Liikkeeseenlaskijan tilillä.
Sijoitusmerkintä on sitova vasta, kun maksu on suoritettu ja todennettu.
Sijoitus on voimassa ehdoissa määritellyn ajanjakson mukaisesti.
Sijoituksesta irtautuminen ja merkinnän peruuttamisoikeus
Sijoitusta ei voi perua sen jälkeen, kun merkintä on kirjattu. Sijoittaja sitoutuu sijoitukseen koko ehdoissa määritellyn sijoitusperiodin ajaksi, eikä sijoituksesta irtautuminen ennen tätä ajankohtaa ole
mahdollista.
Sijoituksen peruuttamisoikeuden rajoitus perustuu kuluttajansuojalakiin (KSL 6a luku 14.1 § 1) kohta).
Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeussuojakeinot
Mikäli sijoituksesta tai ehdoista seuraa erimielisyyksiä, ota ensisijaisesti yhteyttä Liikkeeseenlaskijaan.
Jos tämän jälkeen haluat selvittää asiaa lisää, voit saattaa asiasi kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
Kuluttajariitalautakunta
PL 306, 00531 HELSINKI
Puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi
Mahdolliset oikeusriidat ratkaistaan Suomen lakien mukaisesti toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

