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(Oikeudellinen huomautus -välilehti) 

Sivuston käyttöehdot: 

Tämän sivuston omistaa CNP Santander Insurance Europe DAC:n ja CNP Santander Insurance Life 
DAC:n puolesta. 
 
Sivuston käyttöä koskevat yleiset käyttöehdot (”ehdot”) on selostettu alla. Käyttämällä sivustoa 

www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderFI (”Sivusto”) sitoudut noudattamaan Sivustolla 

selostettuja ehtoja täysimääräisesti. Lue sen vuoksi nämä ehdot huolellisesti ennen Sivuston käyttöä. 

Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Sivustoa. Pidätämme oikeuden muuttaa ja muokata näitä ehtoja 

sekä lisätä ja poistaa niiden osia harkintamme mukaan milloin tahansa. Tarkista ehtoihin tehtävät 

mahdolliset muutokset aika ajoin, sillä käyttämällä Sivustoa näihin ehtoihin tehtyjen muutosten 

julkaisemisen jälkeen ilmaiset hyväksyväsi muutokset riippumatta siitä, oletko tutustunut niihin. 

Tämä sivusto liittyy seuraaviin yhtiöihin: 

 

CNP Santander Insurance Europe DAC – Irlannissa rekisteröity yhtiö, jonka kaupparekisterinumero on 

488062, rekisteröity osoite: Three Park Place Upper, Hatch Street, Dublin 2, Ireland, ja 

 

CNP Santander Insurance Life DAC – Irlannissa rekisteröity yhtiö, jonka kaupparekisterinumero on 

488063, rekisteröity osoite: Three Park Place Upper, Hatch Street, Dublin 2, Ireland, 

 

yhteisnimitys jäljempänä: ”CNP Santander Insurance”. Selvyyden vuoksi myös ”me” ja ”meidän” 

tarkoittaa CNP Santander Insurance -yhtiötä. 

 

CNP Santander Insurance Europe DAC:n ja CNP Santander Insurance Life DAC:n toimintaa sääntelee 

Irlannin keskuspankki.  

 

Yhtiöiden yhteystiedot ovat tämän sivuston ”Ota yhteyttä” -sivulla.  

 

Ehtojen sovellettavuus 

Käyttämällä Sivustoa sitoudut laillisesti noudattamaan näitä ehtoja samalla tavoin kuin 

allekirjoituksellasi. 

 

Sivusto tarjotaan käyttöön sellaisenaan: 

Sivustolla olevia tietoja ei tule katsoa tarjoukseksi, vaan ne tarjotaan palveluna Sivustolla vieraileville. 

Vaikka pyrimmekin varmistamaan Sivustolla olevien tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden, 

emme voi taata sitä, ja Sivuston sisältö onkin vain tiedoksi.  

Hyväksyt, että vaikka Sivustolla olevien tietojen paikkansapitävyys on pyritty kaikin kohtuullisin 

keinoin varmistamaan niiden julkaisemisen yhteydessä, tiedot annetaan vain ”sellaisenaan” 

suurimmassa sovellettavan lain sallimassa määrin ja jäljempänä kuvatulla tavalla.  

http://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderFI
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Evästeet Sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Tietoja evästeistä on näihin ehtoihin liitetyssä 

Tietosuojalausunnossamme.  

 

Linkit 

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Nämä linkit on tarkoitettu vain käytön 

helpottamiseksi, eivätkä ne ole osoitus CNP Santander Insurancen hyväksynnästä kyseisten 

kolmansien osapuolten sivustojen sisällölle. CNP Santander Insurance ei vastaa linkitettyjen 

kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä eikä anna mitään takuita niillä olevien materiaalien 

paikkansapitävyydestä. Jos avaat kolmansien osapuolten sivustoille johtavia linkkejä, teet näin omalla 

vastuullasi ja kyseisiä sivustoja koskevien voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 

 

Sivuston käyttöoikeus ja käyttäjien toiminta 

Tämä Sivusto on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sivustolla olevia tietoja, dataa ja 
muuta materiaalia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Erityisesti automaattisten järjestelmien tai 
ohjelmistojen käyttö Sivustolla olevien tietojen, datan, materiaalien, mukaan lukien 
korvaushakemuksiin liittyvien tietojen, poimimiseen (”näytön kaavinta”) tai vastaavaan laittomaan 
toimintaan on kielletty. CNP Santander Insurance valtuuttaa sinut tarkastelemaan ja lataamaan 
Sivustolla olevia tietoja (”Materiaaleja”) ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Valtuutus ei tarkoita 
Materiaalien omistusoikeuden siirtoa, ja Materiaaleista tehtyjä kopioita koskevat seuraavat 
rajoitukset:  

1. sinun täytyy säilyttää kaikki ladattujen Materiaalien kopiot ja kunnioittaa tekijänoikeuksia 
sekä muita Materiaaleihin sisältyviä omistusoikeusilmoituksia;  

2. et saa muokata Materiaaleja millään tavoin tai jäljentää, julkisesti esittää, jaella tai muutoin 
käyttää niitä mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen;  

3. et saa siirtää Materiaaleja muille henkilöille, ellet samalla ilmoita heille näistä ehdoista 
johtuvista velvoitteista ja elleivät he sitoudu noudattamaan niitä;  

4. et saa käyttää Sivustolla olevaa grafiikkaa erillään siihen liittyvästä tekstistä; ja  
5. sinun tulee ilmoittaa Materiaalien lähde kaikissa Materiaaleista luoduissa kopioissa 

asianmukaisin sanamuodoin.  

Jatkamalla tämän Sivuston käyttöä sitoudut noudattamaan kaikkia Sivustolla näkyviä muita rajoituksia 
kulloinkin päivitetyssä muodossa 

CNP Santander Insurance omistaa tekijänoikeudet ja muut oikeudet Sivustolla oleviin Materiaaleihin 
ja muihin mainittuihin Materiaaleihin, ja Sivusto sekä kaikki Materiaalit ovat tekijänoikeuksilla sekä 
maailmanlaajuisilla tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla suojattuja. Sitoudut Sivustoa 
käyttäessäsi noudattamaan kaikkia maailmanlaajuisia tekijänoikeuslakeja sekä estämään Materiaalien 
luvattoman kopioinnin. Ellei näissä ehdoissa erikseen toisin mainita, CNP Santander Insurance ei 
myönnä sinulle mitään patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai liikesalaisuuksiin 
perustuvaa nimenomaista tai epäsuoraa oikeutta. 

Sitoudut olemaan käyttämättä Sivustoa tai aiheuttamatta tai sallimatta sen käyttöä 
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 Sivuston tai minkään tietoliikenneverkon toiminnan, laadun tai eheyden vaarantavalla 
tavalla; 

 mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen, mukaan lukien edellä mainittu näytön kaavinta, 
suoramarkkinointi, kyselytutkimukset, kilpailut tai pyramidihuijaukset, tai osallistuaksesi tai 
saadaksesi muut osallistumaan ketjukirjeiden, roskapostin, joukkopostin tai ei-toivottujen 
viestien, mainosten tai 

 markkinointimateriaalin lähettämiseen; 

 muita henkilöitä koskevien tietojen keräämiseen, sähköpostiosoitteet mukaan lukien, ilman 
heidän suostumustaan; 

 viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, botteja tai muita haitta- tai vahinko-ohjelmia 
sisältävän materiaalin jakamiseen, lataamiseen, verkkoon lataamiseen tai lähettämiseen; 

 vastoin käyttämiäsi palveluja tarjoavien Internet-palveluntarjoajien ehtoja. 

Pidätämme oikeuden keskeyttää tai peruuttaa tämän Sivuston käyttöoikeuden milloin tahansa siitä 
erikseen ilmoittamatta, emmekä vastaa tämän sivuston käytön ajoittaisesta estymisestä. Pidätämme 
oikeuden evätä Sivuston tai sen osan käytön siitä etukäteen ilmoittamatta sekä kieltäytyä tarjoamasta 
palvelua Sivuston käyttöehtoja rikkoville käyttäjille. 

TÄMÄN SIVUSTON VAHINGOITTAMISEEN TAI SEN TOIMINNAN HAITTAAMISEEN TÄHTÄÄVÄT 
YRITYKSET VOIVAT RIKKOA RIKOS- TAI SIVIILIOIKEUDELLISIA LAKEJA. CNP SANTANDER INSURANCE 
PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN RYHTYÄ OIKEUDELLISIIN TOIMIIN TÄLLAISEEN TOIMINTAAN SYYLLISTYVIÄ 
HENKILÖITÄ KOHTAAN. 

 

Takuun- ja vastuunrajoituslausekkeet 

Hyväksyt seuraavat ehdot:  

a) Käytät Sivustoa omalla yksinomaisella vastuullasi. Palvelu tarjotaan sellaisenaan, eikä sen 

saatavuutta voida taata. Torjumme pätemättöminä kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut, 

muun muassa oletetut takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, soveltuvuudesta tiettyyn 

tarkoitukseen, yhteensopivuudesta, turvallisuudesta, paikkansapitävyydestä ja oikeuksien 

loukkaamattomuudesta sekä muista tarkoituksista. CNP Santander Insurance ja sen 

lisenssinantajat, lisenssinsaajat, palveluntarjoajat tai toimittajat eivät takaa Sivuston tai sen 

sisältämien toimintojen keskeytyksetöntä toimintaa tai virheettömyyttä, mahdollisten vikojen 

korjaamista tai sitä, ettei Sivusto sisällä viruksia tai muita haitallisia tekijöitä tai osia.  

b) Suosittelemme, että suojaat tärkeät tietosi, toimit varovaisesti etkä luota sokeasti palvelun 

asianmukaiseen toimintaan tai suorituskykyyn.  

c) Vaikka CNP Santander Insurance on pyrkinyt kaikin kohtuullisin toimin varmistamaan Sivuston 

sisältämien tietojen paikkansapitävyyden, ajantasaisuuden ja vaatimustenmukaisuuden, 

emme anna mitään takuita Sivuston paikkansapitävyydestä, täsmällisyydestä, 

ajantasaisuudesta, luotettavuudesta tai täydellisyydestä.  

 

CNP Santander Insurance torjuu näin ollen vastuut kaikista suorista, epäsuorista, erityisistä tai 

välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Sivustolla olevista virheistä tai puutteista tai 

Sivuston käytön estymisestä. Hyväksyt nimenomaisesti, että CNP Santander Insurance ei 
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(suurimmassa lain sallimassa määrin) vastaa mistään epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä 

tai rangaistusluonteisista vahingoista, tai mistään muista epäsuorista vahingoista, mukaan lukien 

rajoituksetta tuottojen, liikearvon, käytön, tietojen tai muun immateriaaliomaisuuden menetykset 

(vaikka meille olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta), jotka aiheutuvat tai ovat tulosta 

Sivuston käytöstä tai sen käytön estymisestä. 

Selvyyden vuoksi todettakoon, että CNP Santander ei vastaa mistään vahingoista, joita 

tietokonelaitteillesi voi aiheutua tämän Sivuston käytöstä. Tämä ei vaikuta vastuuseemme 

mahdollisista seurauksista, joiden poissulkemista sovellettava laki ei salli.  

Nämä lausekkeet ovat voimassa suurimmassa lain sallimassa määrin. 

Immateriaaliomaisuus: 

Ellei erikseen toisin mainita, omistamme kaikki tämän Sivuston sisältöä koskevat 

immateriaalioikeudet, joita ovat (muun muassa) Sivustolla oleviin tietoihin, grafiikkaan, kuvin ja 

tekstiin liittyvät tekijänoikeudet. Et saa kopioida tai jaella sivustoamme muutoin kuin omaan 

henkilökohtaiseen käyttöösi kokonaan tai osittain ilman meiltä etukäteen hankittua kirjallista 

suostumusta. Kaikki CNP Santander Insurancen tavaramerkit, joihin Sivustolla viitataan, ovat CNP 

Santander Insurance Europe DAC:n ja CNP Santander Insurance Life DAC:n sekä niiden yhtiöryhmien 

tavaramerkkejä (rekisteröityjä ja muita) Irlannissa ja/tai muissa maissa. Et saa käyttää näitä 

tavaramerkkejä ilman CNP Santander Insurancelta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta. Muut 

Sivustolla mainitut tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä 

(rekisteröityjä tai muita).  

 

CNP Santander Insurance ei takaa, ettei Sivustolla olevan materiaalin käyttö loukkaa kolmansien 

osapuolten oikeuksia.  

 

Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Tätä sivustoa koskee Irlannin tasavallan lainsäädäntö. Mahdollisissa kiistoissa kaikkia osapuolia sitoo 

yksinomaan Irlannin tasavallan tuomioistuimien toimivalta. Hyväksyt täten ehdottomasti ja 

peruuttamattomasti Irlannin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan. 

Jos jokin toimivaltainen viranomainen katsoo jonkin näistä Sivuston käyttöehdoista kokonaan tai 
osittain pätemättömäksi, laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto 
tai sen osa poistetaan ja muut ehdot pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina suurimmassa 
Irlannin lainsäädännön sallimassa määrin. 

Mitään toimenpidettämme, toimimatta jättämistämme tai viivästystämme ei katsota luopumiseksi 
näiden Sivuston käyttöehdoista johtuvista oikeuksistamme tai oikeussuojakeinoistamme, ellei toisin 
ole kirjallisesti sovittu. 

 

Asuinmaa 
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Tämä Sivusto on tarkoitettu vain henkilöille, joiden asuinmaa on Suomessa ja jotka ovat vähintään 18-

vuotiaita. Emme takaa Sivustolla olevien materiaalien asianmukaisuutta tai saatavuutta Suomen 

ulkopuolella. Jos käytät Sivustoa Suomen ulkopuolella, teet niin omasta aloitteestasi ja vastaat 

paikallisten lakien noudattamisesta.  

  

Ellei toisin erikseen mainita, tällä Sivustolla olevat tiedot eivät ole vakuutustuotteiden tai muiden 
tuotteiden tai palvelujen ostoa koskeva tarjous tai kehotus. 

 

CNP Santander Insurancelle lähetettyjen ja antamiesi tietojen omistus  

Joidenkin Sivustolla olevien palvelujen käyttö voi edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä. Suostut 

antamaan Sivuston rekisteröitymis- ja hakemuslomakkeissa pyydetyt paikkansapitävät, täsmälliset ja 

ajantasaiset tiedot. Jos annat itsestäsi virheellisiä, epätarkkoja, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja 

tai jos CNP Santander Insurancella on perusteltu syy epäillä, että kyseiset tiedot ovat virheellisiä, 

epätarkkoja, puutteellisia tai vanhentuneita, CNP Santander Insurancella on oikeus harkintansa 

mukaan estää Sivuston käyttö sinulta väliaikaisesti tai pysyvästi. Hyväksyt myös, ettei CNP Santander 

Insurance ole vastuussa sinulle tai kolmansille osapuolille, jos CNP Santander Insurance estää sinua 

käyttämästä Sivustoa ja sillä olevia palveluja tai materiaaleja mistä tahansa syystä.  

Kaikki tiedot, kuten data, kysymykset, huomautukset ja ehdotukset, lukuun ottamatta henkilötietoja, 

jotka on lähetetty CNP Santander Insurancelle tämän Sivuston kautta, sähköpostitse, sähköisesti tai 

muulla tavoin, katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja omistusoikeudella suojaamattomiksi, ja niistä tulee 

CNP Santander Insurancen omaisuutta. CNP Santander Insurancella on oikeus käyttää kyseisiä tietoja, 

henkilötietoja lukuun ottamatta, sekä viestintään sisältyviä tai siinä kuvattuja mahdollisia ideoita, 

käsitteitä, tietoja ja tekniikoita kaupallisiin tarkoituksiin.  

 

Lukuun ottamatta tietoja, jotka annat rekisteröityessäsi käyttäjäksi tai joita erikseen pyydämme 

käyttäessäsi muita Sivustolla tarjottavia palveluja, emme suosittele sinua lähettämään mitään 

luottamuksellisia tai omistusoikeudella suojattuja tietoja CNP Santander Insurancelle tämän Sivuston 

kautta.  

Hyväksymällä nämä ehdot sekä Tietosuojalausekkeen ehdot suostut siihen, ettei mitään tietoja tai 

materiaaleja, jotka sinä tai puolestasi toimivat henkilöt annatte CNP Santanderille, henkilötietojasi 

lukuun ottamamatta, katsota luottamuksellisiksi tai omistusoikeudella suojatuiksi. Antamalla tällaisia 

tietoja tai materiaaleja CNP Santander Insurancelle myönnät CNP Santander Insurancelle 

rajoittamattoman, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen ja rojaltivapaan lisenssin tällaisten tietojen 

ja materiaalien käyttöön, kopioimiseen, esittämiseen, julkiseen näyttämiseen, siirtämiseen, 

jakelemiseen ja alisisensoimiseen muille, ja hyväksyt, että CNP Santander Insurance voi vapaasti 

käyttää ja sallia muiden käyttää mitä tahansa ideoita, konsepteja tai tietotaitoa, joita sinä tai 

puolestasi toimivat henkilöt annatte CNP Santander Insurancelle. 

Ymmärrät myös, ettemme suosittele sinua toimittamaan, ja vakuutat itse, ettet toimita CNP Santander 

Insurancelle mitään tietoja tai materiaaleja, jotka ovat loukkaavia, uhkaavia, siveettömiä, ahdistelevia 

tai muutoin laittomia tai jotka sisältävät muiden omistamaa materiaalia.  
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CNP Santander Insurance käsittelee henkilötietojasi ainoastaan tällä Sivustolla julkaistun 

Tietosuojalausekkeen mukaisesti. 

Ilmoitukset  

CNP Santander Insurance toimittaa rekisteröidyille käyttäjille Sivuston, palvelujen ja materiaalien 
käyttöä koskevat ilmoitukset sähköpostitse. Tietosuojalausekkeen tai näiden ehtojen muutosta 
koskevat ilmoitukset julkaistaan aina tällä Sivustolla. 

Yleiset ehdot  

CNP Santander Insurance pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa 
näiden ehtojen osia kokonaan tai osittain milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. Käy aika ajoin 
tarkistamassa Sivustolta sinua kulloinkin sitovat ajantasaiset ehdot. Ehtojen muutokset tulevat 
voimaan, kun ne on julkaistu. Jatkamalla tämän Sivuston, palvelujen ja materiaalien käyttöä ehtoihin 
tehtyjen muutosten jälkeen ilmaiset hyväksyneesi muutokset.  

CNP Santander Insurance voi tehdä muutoksia tämän Sivuston osiin, kuten Sivuston toimintojen 
käytettävyyteen, tai lopettaa tai keskeyttää niiden käytön milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta. 
CNP Santander Insurancella on lisäksi oikeus rajata tiettyjä toimintoja ja palveluja tai rajoittaa pääsyäsi 
Sivustolle tai sen joihinkin osiin ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. CNP Santander 
Insurance voi peruuttaa edellä mainitun valtuutuksen, oikeudet ja lisenssin.  

Nämä ehdot, Tietosuojalauseke ja muut Sivuston sivuilla viitatut mahdolliset lisäehdot muodostavat 
sinun ja CNP Santander Insurancen välisen koko sopimuksen, joka koskee Sivuston käyttöä. Jos 
välimies tai toimivaltainen tuomioistuin katsoo jostakin syystä jonkin näiden ehtojen määräyksen tai 
osan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys pannaan täytäntöön suurimassa sallitussa 
määrin näiden ehtojen tarkoituksen mukaisesti, ja muut ehdot pysyvät tällöin voimassa 
täysimääräisesti. Jos sopimus irtisanotaan, ehdoissa selostetut vastuuvapaus- ja 
vastuunrajoituslausekkeet pysyvät voimassa.  

 

Tietosuoja ja tietoturva 

Saamme sinua koskevia henkilötietoja, kun rekisteröidyt Sivustollamme tai lähetät meille sähköpostia.  

CNP Santander Insurance kunnioittaa ja suojaa tätä Sivustoa ja toimipaikkojaan ja/tai palveluitaan 
käyttävien henkilöiden yksityisyyttä. Täydelliset tiedot siitä, miten CNP Santander Insurance käsittelee 
henkilötietoja, ovat Tietosuojalausekkeessamme joka on sisällytetty näiden ehtojen osaksi.  

Ota yhteyttä  

Jos sinulla on kysyttävää edellä selostetuista Sivuston käyttöehdoista, lähetä kysymyksesi 
osoitteeseen compliancereporting@cnpsantander.com  

https://www.clpnet.com/customer/resources/doc/cnpsfi/PrivacyPolicy.pdf
https://www.clpnet.com/customer/resources/doc/cnpsfi/PrivacyPolicy.pdf

