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Näiden yritystilien yleisten ehtojen voimaantulopäivä 
on 1.1.2020. Niitä sovelletaan Danske Bank A/S, 
Suomen sivuliikkeessä oleviin yritystileihin. 
 
Näitä ehtoja sovelletaan yritysten tilisopimuksiin ja ne 
ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yritys-
ten tilisopimuksiin sovelletaan seuraavia muita yleisiä 
ehtoja:  
• Euromaksualueella välitettävien euromaksujen 

yleiset ehdot 
• Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset 

ehdot  
 
Edellä mainittujen muiden yleisten ehtojen keskinäi-
nen soveltuvuus näihin ehtoihin määräytyy niissä 
määritellyn soveltamisalan mukaisesti. Mikäli muiden 
yleisten ehtojen ja näiden ehtojen välillä on ristiriita, 
noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja. Jos näiden 
ehtojen erikielisten versioiden välillä on ristiriita, so-
velletaan ensisijassa näiden ehtojen suomenkielistä 
versiota.  
 
Tiliin voidaan liittää erilaisia pankin tarjoamia palve-
luita, joista pankki ja tilinomistaja sopivat erikseen. 
Sanotuissa muita palveluita koskevissa sopimuksissa 
voidaan viitata näihin ehtoihin. 
 
Tilisopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: 

Arvopäivä 
Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki käyttää las-
kiessaan korkoa varoille, jotka veloitetaan tililtä tai 
maksetaan tilille. 
 
 
Maksutapahtuma 
Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirre-
tään, nostetaan tai asetetaan tilinomistajan tai tilin-
käyttöön oikeutetun käytettäväksi, ei kuitenkaan talle-
tuskoron hyvitykseen liittyviä tapahtumia. 
 
Maksutili 
Maksutilillä tarkoitetaan tiliä, joka on tarkoitettu ja 
jota voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttami-
seen ilman tilisopimuksesta tai -ehdoista taikka laista 
johtuvia käyttörajoituksia. 

Maksutoimeksiannon toteuttaminen 
Maksutoimeksianto on asiakkaan pankilleen antama 
määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varo-
jen siirtona pankin maksutilille, käteispanona, käteis-
nostona, maksukortilla tai muulla maksuvälineellä. 
Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää palve-
luntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittele-
miseksi ja maksun välittämiseksi. 
 
Maksuväline 
Maksuvälineellä tarkoitetaan maksukorttia tai muuta 
käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa taikka 
näiden yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoi-
meksiantojen antamiseen tilinomistaja ja pankki ovat 
sopineet. Maksuvälineitä voivat maksukorttien lisäksi 
olla esimerkiksi verkkopankkitunnukset, käyttö- ja siir-
toavaimet, PIN-numerot ja vastaavat salasanat. 
 
Pankki 
Pankki tarkoittaa Danske Bank A/S, Suomen sivulii-
kettä. Pankin viralliset yhteystiedot on mainittu alla.  
 
Pankkipäivä 
Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna siten, 
että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. 
Jollei pankki ole erikseen toisin ilmoittanut, pankkipäi-
viä Suomessa ovat viikonpäivät maanantaista perjan-
taihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päi-
vät, joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivinä. 
 
Tilinavaaja 
Tilinavaaja tarkoittaa tilinomistajaa edustavaa luon-
nollista henkilöä, joka tekee pankin kanssa tilisopi-
muksen. Tilinavaajana voi olla henkilö, jolla on lakiin 
perustuva oikeus edustaa tilinomistajaa tai jonka tilin-
omistaja on nimenomaisesti valtuuttanut tilin avaami-
seen ja tilisopimuksen allekirjoittamiseen. 
 
Tilinkäyttäjä 
Tilinkäyttäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka ti-
linomistaja on valtuuttanut yksin tai yhdessä useam-
man tilinkäyttäjän kanssa käyttämään tilisopimuk-
sessa tarkoitettua tiliä.  
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Tilinomistaja 
Tilinomistajalla tarkoitetaan tilisopimuksen allekirjoit-
tanutta yritystä, jolle pankki on velkaa sopimuksessa 
tarkoitetulla tilillä olevat varat ja joka voi määrätä ti-
listä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, 
jollei jäljempänä toisin määrätä. Yritys tarkoittaa 
tässä sopimuksessa muuta tahoa kuin kuluttajaa. 
Yrityksiä ovat esimerkiksi yksityinen elinkeinonhar-
joittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, 
yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä, valtio. 
 
Tilitapahtuma 
Tilitapahtumalla tarkoitetaan tilin saldoon vaikuttavia tili-
hyvityksiä ja tiliveloituksia. 
 
Tilisopimus 
Tilisopimus tarkoittaa yksittäistä tiliä tai yksittäisiä ti-
lejä koskevaa sopimusta, jonka pankki ja tilinomistaja 
allekirjoittavat sekä näitä ehtoja ja näissä ehdoissa 
mainittuja muita yleisiä ehtoja. Tilisopimus voi olla 
pankin palveluja koskevan pakettisopimuksen osa tai 
erillinen sopimus.  
 
Yhteydenottopiste 
Yhteydenottopiste tarkoittaa pankin konttoria tai pal-
velupistettä, jonka yhteystiedot on mainittu erillisessä 
tilisopimuksessa. 
 
1 Tilisopimus 
Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista: 
• tilin valuutta 
• koron määräytyminen 
• koron määrä/korkoprosentti sopimuksen tekohet-

kellä, sen laskutapa, sovellettava viitekorko, korko-
jakso ja koronmaksupäivä 

• viivästyskorko 
• nostoprovisio 
• talletusaika 
• varojen nostoa koskevat rajoitukset 
• muut asiat, joista osapuolet voivat sopia. 
 
1.1 Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen 
Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen, jonka 
kumpikin allekirjoittavat ja josta kumpikin saa oman 
kappaleensa. Allekirjoittamalla tilisopimuksen tilin-
omistaja ja tilinavaaja hyväksyvät tilisopimuksen eh-
dot tilinomistajaa sitoviksi. 
 
Tilinomistajan katsotaan vastaanottaneen tilisopi-
muksen kaikkine ehtoineen, kun tilinavaaja allekirjoit-
taa tilisopimuksen.  
 

Pankki avaa tilisopimuksen tarkoittaman tilin pankin 
ilmoittamassa ajassa tilisopimuksen allekirjoittami-
sesta. Jos tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja eh-
doista sovitaan erikseen. 
 
Tilisopimus on voimassa toistaiseksi. 
 
1.2 Pankille annettavat tiedot 
Tilinavaaja ja tilinomistaja ovat velvollisia antamaan 
pankille pankin kulloinkin edellyttämät tiedot tilinavaa-
jasta ja tilinomistajasta sekä tilinomistajan omistus-
suhteista ja tahoista, jotka käyttävät määräysvaltaa. 
Tilinomistaja on lisäksi velvollinen antamaan pankille 
pankin kulloinkin edellyttämät tiedot tilinkäyttöön oi-
keutetuista. Tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun 
on pankin pyynnöstä annettava pankille myös nimikir-
joitusnäytteensä. 
 
Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiem-
massa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekiste-
riinsä kirjattuja tietoja. 
 
Tilinomistaja on velvollinen ilmoittamaan pankille tilin-
omistajan ja tilin käyttöön oikeutetun nimen ja osoit-
teen sekä pankkipalveluiden tarjoamisen kannalta 
muiden oleellisten tietojen muutoksista. Pankilla on 
myös oikeus hankkia tiedot viranomaisten pitämistä 
julkisista rekistereistä tai muista luotettavista läh-
teistä. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tilin-
omistajan laiminlyönnistä ilmoittaa pankille edellä 
mainituista muutoksista, kuten siitä että oikeus tilin 
käyttöön on lakannut. 
 
1.3 Tiliä koskevat ilmoitukset 
Pankki lähettää tiliotteen ja muut tiliä koskevat ilmoi-
tukset kirjallisesti tilinomistajan pankille viimeksi il-
moittamaan postiosoitteeseen tai sähköisesti tilin-
omistajan kanssa sovittuun tietoliikenneosoitteeseen 
tai muuhun sähköiseen osoitteeseen taikka muulla ti-
linomistajan ja pankin sopimalla tavalla.  
 
Kun pankki lähettää tiliotteen tai muun tiliä koskevan 
ilmoituksen tilinomistajalle, tilinomistajan katsotaan 
saaneen lähetyksen viimeistään seitsemäntenä (7.) 
päivänä lähettämisestä. 
 
Pankki lähettää tiliä koskevat ilmoitukset tilisopimuk-
sessa sovittuina ajankohtina ja muussa tapauksessa 
sitä mukaa kuin tarvetta tiliä koskevien ilmoitusten te-
kemiseen ilmenee. Elleivät tilinomistaja ja pankki toi-
sin sovi, pankki lähettää tiliotteet kerran kalenterikuu-
kaudessa. 
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Tilinomistaja lähettää tilisopimusta koskevat tietonsa 
ja ilmoituksensa yhteydenottopisteeseen pankin 
kanssa sovituilla viestintävälineillä. Ellei muuta vies-
tintävälinettä ole sovittu, tilinomistaja lähettää tiedot 
pankille kirjallisesti. 
 
1.4 Asiointikieli  
Pankin ja tilinomistajan välisissä sopimuksissa ja 
viestinnässä käytetään suomen kieltä, elleivät sopija-
puolet toisin sovi 
 
1.5 Tilisopimuksen ehtojen toimittaminen 
Tilinomistajalla on oikeus saada tilisopimukseen kuu-
luvat asiakirjat kirjallisessa tai pankin ja tilinomista-
jan sopimassa muussa muodossa tilisopimuksen voi-
massaoloaikana itselleen mikäli tilinomistaja ja pankki 
niin sopivat ja mikäli tilinomistaja suorittaa tästä pan-
kille palveluhinnaston mukaiset maksut. 
 
2 Korko 

2.1 Koron laskeminen 
Tilin korosta, koron laskemisesta ja maksamisesta 
sovitaan tarkemmin erillisessä tilisopimuksessa. Mi-
käli tilille on sovittu maksettavaksi talletuskorkoa, 
korko hyvitetään tai veloitetaan tilisopimuksen mukai-
sesti. Talletuskorko voi olla kiinteä tai se voi muodos-
tua viitekorosta ja korkomarginaalista. Tilin korko voi-
daan sitoa eripituisiin viitekorkoihin. Pankki ei erik-
seen ilmoita tilinomistajalle talletuskoron muutok-
sesta, joka perustuu viitekoron muutokseen. Kulloin-
kin voimassa oleva viitekoron arvo voi olla julkinen tai 
se on saatavilla pankin toimipaikoissa ja verkkosi-
vuilla. 
 
Viitekoron arvo voi muuttua päivittäin, mutta tilin 
korko voi pysyä samana koko koronmääräytymisjak-
son ajan tai muuttua päivittäin yhtä paljon kuin viite-
koron arvo on muuttunut. Niinä päivinä, kun viitekor-
koa ei noteerata, viitekoron arvona käytetään edelli-
sen noteerauspäivän viitekoron arvoa.  
 
2.2 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai  
keskeyttäminen  
Jos viitekoron tarjoaminen lakkaa, talletukseen sovel-
lettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta an-
nettavan säädöksen, viranomaisen tai viitekoron hal-
linnoijan päätöksen tai ohjeen mukaisesti. 
Jos korvaavaa viitekorkoa ei nimetä, valitsee pankki 
korvaavan viitekoron. Korvaavaa viitekorkoa valites-
saan pankki ottaa huomioon, mikäli kohtuudella mah-
dollista, relevantin markkinakäytännön sekä relevant-

tien markkinastandardien luomiseen osallistuvien jär-
jestöjen ja julkisten toimielinten julkaisemat ohjeet ja 
suositukset.  
Mikäli viitekoron tarjoaminen ei lakkaa, mutta se on 
pankin arvion mukaan muuttunut olennaisesti, pankki 
nimeää talletukselle korvaavan viitekoron yllä mainit-
tuja periaatteita noudattaen. 
Jos viitekoron tarjoaminen on lakannut väliaikaisesti 
tai se ei ole muuten saatavilla, nimeää pankki tänä vä-
liaikana sovellettavan korvaavan viitekoron noudat-
taen yllä mainittuja periaatteita.  
Korvaava viitekorko tulee voimaan, kun pankki on il-
moittanut muutoksesta tilinomistajalle. 
 
2.3 Tilin saldo ja kirjauspäivä 
Tilin saldo korkoa laskettaessa määritellään arvopäi-
vän avulla. Panon ja oton arvopäivä on kirjauspäivä. 
Kirjauspäivä on se päivä, jolloin panon määrällä hyvi-
tetään tai oton määrällä veloitetaan tiliä. 
 
3 Maksut ja palkkiot 
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaami-
seen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettä-
miin ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden 
määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palve-
luhinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mai-
nitut maksut ja palkkiot tililtä.  
 
Palveluhinnasto on saatavilla pankin palvelupisteissä. 
 
3.1 Katteen varaaminen maksujen ja palkkioiden  
veloittamista varten 
Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ti-
lillä on kate pankin niiden maksujen ja palkkioiden ve-
loittamista varten, jotka pankilla on oikeus veloittaa ti-
liltä tilisopimuksen, näiden yleisten ehtojen tai muun 
sitoumuksen mukaisesti. 
 
3.2 Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun 
tililtä puuttuu kate 
Jollei tilillä ole kohdassa 3.1. tarkoitetussa tilan-
teessa katetta pankin maksujen ja palkkioiden veloit-
tamista varten, pankilla on oikeus kirjata veloitettava 
määrä tilille pankin saatavaksi. 
Edellä mainittuja veloitettavia määriä ovat esimerkiksi 
1)  tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja 

palkkiot ja 
2)  muihin tilinomistajan ja tilinkäyttäjän pankin väli-

siin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoihin pe-
rustuvat maksut ja palkkiot, jotka on sovittu veloi-
tettavaksi tililtä. 
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3.3 Katteen puuttumisesta aiheutuvat  
seuraamukset 
Jollei tilillä ole katetta kohdassa 3.2. tarkoitettujen vii-
västyskorkojen sekä pankin maksujen ja palkkioiden 
veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen mak-
samaan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, 
tilille myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen ker-
tynyt viivästyskorko, huomautuskirjeen lähettämi-
sestä perittävä maksu sekä muut pankin saatavan pe-
rimisestä aiheutuvat kulut, maksut ja palkkiot. 
 
4 Tilin käyttäminen ja maksuvälineet 
Tilinomistaja ja tilinkäyttäjä saavat käyttää tiliä vain 
tilisopimuksen ehtojen mukaisesti ja siten, että tili ei 
ylity. 
 
Tiliä saa käyttää pankin hyväksymillä maksuvälineillä. 
Pankki ja tilinomistaja sopivat maksuvälineistä erik-
seen. 
 
Kun tili lopetetaan tai tilikäyttäjän käyttöoikeus peruu-
tetaan, tilinomistajan ja tilinkäyttäjien on palautettava 
heti maksuvälineet pankille. Pankki voi muussakin ta-
pauksessa vaatia maksuvälineiden palauttamista, kun 
se katsoo siihen olevan aihetta. 
 
4.1 Pankin oikeus rajoittaa tilinkäyttöä 
Pankilla on rajoittaa tilinkäyttöä, jos 
• pankille ei ole toimitettu pankin kohdan 1.2, lain tai 

viranomaisen määräyksen perusteella pyytämiä 
tietoja 

• nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus poik-
keaa pankin hallussa olevasta nimikirjoitusnäyt-
teestä, 

• tilinomistajaa tai tilin käyttöön oikeutettua ei ole 
tunnistettu pankin edellyttämällä tavalla tai tilin-
omistaja tai tilin käyttöön oikeutettu ei pysty luo-
tettavasti todistamaan henkilöllisyyttään, 

• valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuk-
sia, 

• pankilla on muutoin syytä epäillä tilinkäytön oikeel-
lisuutta tai kieltäytymiselle on pankin palveluita 
koskevissa ehdoissa mainittu muu peruste. 

 
Lisäksi pankki voi rajoittaa tilinkäyttöä, jos 
• tilivaluutalle ei noteerata virallista valuuttakurssia 

tai 
• Suomen Pankin tai tilivaluuttamaan keskuspankin 

määräykset aiheuttavat rajoituksia tilin käytölle tai 
• tilivaluutan markkinat tai muut olosuhteet ovat sel-

laiset, ettei pankki kohtuudella kykene hankkimaan 
tilivaluuttaa markkinoilta tai myymään sitä markki-
noille. 

4.2 Pankin oikeus sulkea tili 
Pankilla on oikeus sulkea tili, jos 
• tilinomistajaa koskeva yrityssaneeraus- tai velka-

järjestelyhakemus on jätetty tuomioistuimeen tai 
tilinomistaja asetetaan konkurssiin tai selvitysti-
laan 

• lain mukaiset kuittausedellytykset ovat täyttyneet 
tai 

• pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä, tai tilin 
sulkeminen perustuu viranomaisen määräykseen. 

 
Pankilla on oikeus sulkea tili, kun tilillä ei ole huomau-
tuksesta huolimatta varoja kohdan 3 mukaisten pan-
kin maksujen ja palkkioiden maksamiseen. Sulku on 
voimassa siihen asti, kunnes tilinomistaja on maksa-
nut näiden ehtojen mukaiset pankin maksut ja palkkiot 
 
Pankki pyrkii ilman aiheetonta viivytystä jälkikäteen il-
moittamaan tilinomistajalle yllä mainituista syistä joh-
tuvista tilinkäytön rajoituksista tai sulkemisesta, mi-
käli ilmoittamista ei ole laissa kielletty. Yleistä markki-
nahäiriötä koskevissa asioissa pankin ilmoitus voi-
daan julkaista myös pankin kotisivuilla tai valtakunnal-
lisessa päivälehdessä. 
 

4.3 Kansainväliset pakotteet 
Pankki voi verrata tilinomistajan tai tilinkäyttäjän tietoja 
Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turval-
lisuusneuvoston asettamiin taloudellisiin ja muihin pa-
kotteisiin sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten tai 
muiden vastaavien tahojen, kuten Amerikan Yhdysval-
tain OFAC:n (Office of Foreign Assets Control), julkaise-
miin pakotteisiin, tiedotteisiin ja määräyksiin (jäljempänä 
’kansainväliset pakotteet’) sekä tarvittaessa vaatia tilin-
omistajalta tai tilinkäyttäjältä tarpeelliseksi katsomiaan 
lisätietoja ja ryhtyä edellä mainittujen määräysten edel-
lyttämiin toimenpiteisiin kansainvälisten pakotteiden 
noudattamiseksi. 
Jos pankin arvion mukaan tilinomistaja tai tilinkäyttäjä 
joutuu suoraan tai epäsuorasti YK:n, Iso-Britannian, 
Amerikan Yhdysvaltojen, EU:n tai minkä tahansa ETA-
alueen jäsenvaltion (tai näiden puolesta toimivan eli-
men), tai minkä tahansa paikallisen toimivaltaisen viran-
omaisen pakotteiden kohteeksi tai vaikutuksen alaiseksi, 
pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä, oikeus 
sulkea tili ja oikeus irtisanoa tili. Pankki ei vastaa mis-
tään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita mahdol-
lisesti aiheutuu siitä, ettei maksupalvelun käyttö ole 
mahdollista tai toimeksiantoja ei toteuteta tai niiden kes-
keytyksestä tai mistään muustakaan pakotteisiin liitty-
viin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka pankki harkin-
tansa mukaan on katsonut tarpeelliseksi. 
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5 Tilitapahtumat 
Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset 
ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidet-
tävä luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliase-
masta, jollei tilinomistaja muuta näytä. 
 
6 Tilin varojen siirto- ja panttauskelpoisuus 
Tilillä olevat varat voidaan pantata tai siirtää. Siirron 
tai pantinsaajan on oikeuksiensa turvaamiseksi ilmoi-
tettava siirrosta tai panttauksesta pankille. 
 
7 Tilin ylitys 
Tilinomistaja ja tilinkäyttäjä eivät saa käyttää siten, 
että tili ylittyy. Jos tilinomistaja tai tilinkäyttäjä ylittää 
tilin, pankilla on oikeus 
1)  kirjata ylityksen määrä tilille pankin saatavaksi, 

joka erääntyy maksettavaksi heti; ja/tai 
2)  purkaa tilisopimus päättymään heti. 
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille tilin 
ylityksestä viivästyskorkoa, huomautuskirjeen lähet-
tämisestä perittävän maksun sekä muut ylityksen pe-
rimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot. Pankilla on 
oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot ti-
liltä. 
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8 Tilisopimuksen voimaantulo, irtisanominen ja  
purkaminen 
Tilisopimus tulee voimaan, kun pankki on tehnyt pää-
töksen asiakkuuden avaamisesta ja kun pankilla on ol-
lut mahdollisuus viedä asiakasta koskevat tiedot jär-
jestelmiinsä. 
 
Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, tilinomista-
jalla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään heti, 
jolloin tilillä olevat varat on nostettava. Pankilla on oi-
keus irtisanoa tilisopimus päättymään yhden (1) kuu-
kauden kuluttua irtisanomisesta, jollei tilisopimuk-
sessa ole toisin sovittu. 
 
Osapuolilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään 
heti, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tilisopi-
musta. 
 
Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhtey-
dessä tiliin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät 
maksettavaksi heti. 
 
Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on 
kulunut tai tilisopimus on purettu edellä mainitulla ta-
valla. Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana va-
roja, pankki säilyttää niitä tilinomistajan lukuun. Va-
roille ei makseta korkoa. 
 
Kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai pur-
kaminen on tullut voimaan, tiliä ja tiliin liittyviä palve-
luja ei enää voi käyttää. 
 
Jos tilin lopettamisen ajankohtana on olemassa koh-
dan 4.1 mukainen markkinahäiriötilanne, pankki mak-
saa tilillä olevat varat tilinomistajalle kohtuullisen 
ajan kuluttua siitä kun markkinahäiriö on poistunut. 
 
9 Tilisopimuksen ja tiliehtojen muuttaminen 
Pankilla on oikeus muuttaa tilisopimuksen ehtoja 
tässä kohdassa 9 sovitulla tavalla. 
 
9.1 Tilinomistajan oikeuksia vähentävä muutos 
Pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti tilinomis-
tajalle vähäistä merkittävämmästä tilisopimuksen eh-
tojen muutoksesta, joka lisää tilinomistajan velvolli-
suuksia tai vähentää tilinomistajan oikeuksia eikä 
johdu lain muutoksesta, viranomaisen määräyksestä 
tai pankkien maksujenvälitysjärjestelmän muutok-
sesta. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamana 
ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukau-
den kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomista-
jalle. Pankilla on oikeus ilmoittaa muutoksen yksityis-
kohtainen sisältö tai muutetut tilisopimuksen ehdot 

täydentävänä toimenpiteenä julkaisemalla ne Pankin 
verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi. 
 
Tilisopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilin-
omistaja kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lä-
hettämisestä ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hy-
väksy pankin ehdottamaa muutosta. Jos tilinomistaja 
ei hyväksy tilisopimuksen tai tiliehtojen muutosta, ti-
linomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä so-
pimus näiden tiliehtojen kohdan 8 mukaan. Pankki ei 
peri tilinomistajalta irtisanomisesta kuluja. 
 
Jos muutos johtuu ulkomaisen keskuspankin mää-
räyksestä, pankin ilmoitusvelvollisuus määräytyy koh-
dan 4.1 mukaisesti. 
 
9.2 Muu muutos 
Jos tilisopimuksen ehtojen muutos on merkityksel-
tään vähäinen tai ei lisää tilinomistajan velvollisuuksia 
eikä vähennä tilinomistajan oikeuksia tai jos muutos 
johtuu lain muutoksesta, viranomaisen määräyksestä 
tai pankkien maksujenvälitysjärjestelmän muutok-
sesta, pankilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkai-
semalla muutos pankin toimipaikassa tai pankin verk-
kosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi. Muutos as-
tuu voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana.  
 
Tilisopimus jatkuu muutetun sisältöisenä pankin jul-
kaisemasta tai ilmoittamasta muutoksen voimaantu-
lospäivästä lukien. Tilinomistajalla ja pankilla on oi-
keus irtisanoa tilisopimus kohdan 8 mukaisesti.  
 
9.3 Palveluhinnaston muuttaminen 
Pankilla on oikeus muuttaa tilisopimukseen sovellet-
tavaa palveluhinnastoa tässä kohdassa mainitulla ta-
valla. 
 
9.3.1 Uuden maksun ja palkkion veloittaminen 
Pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti tilinomis-
tajalle muutoksen, jolla pankki liittää tilisopimukseen 
uuden tai muutetun maksun tai palkkion, joka ei sisäl-
tynyt palveluhinnastoon tilisopimuksen allekirjoitus-
hetkellä ja joka ei johdu lain muutoksesta tai viran-
omaisen määräyksestä. Pankilla on oikeus periä uusi 
tai muutettu maksu tai palkkio pankin ilmoittamasta 
ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) 
kuukauden kuluttua siitä, kun pankki on lähettänyt 
muutosta koskevan ilmoituksen. 
 
Palveluhinnastoa sovelletaan muutetun sisältöisenä, 
jollei tilinomistaja kuukauden kuluessa ilmoituksen lä-
hettämisestä ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hy-
väksy pankin ehdottaman uuden maksun tai palkkion 

http://www.danskebank.fi/
http://www.danskebank.fi/
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perimistä. Jos tilinomistaja ei hyväksy muutosta, tilin-
omistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus 
kohdan 8 mukaisesti. Pankki ei peri tilinomistajalta ir-
tisanomisesta kuluja. 
 
9.3.2 Muut maksujen ja palkkioiden muutokset 
Jos palveluhinnaston muutos perustuu lain muutok-
seen tai viranomaisen määräykseen, pankilla on oi-
keus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutos pal-
veluhinnastossaan. Muutos tulee voimaan pankin il-
moittamana ajankohtana ja palveluhinnastoa sovelle-
taan muutetun sisältöisenä sanotusta ajankohdasta 
lukien. 
 
10 Vastuunrajoitus ja ylivoimainen este 
Pankki on tilisopimukseen liittyvässä toiminnassaan 
velvollinen korvaamaan tilinomistajalle ainoastaan 
sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin 
laiminlyönnistä tai virheestä. Pankki ei vastaa pankin 
laiminlyönnin tai virheen vuoksi tilinomistajalle aiheu-
tuneista mahdollisista välillisistä vahingoista. 
 
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu epäta-
vallisesta ja ennalta-arvaamattomasta syystä, johon 
se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei 
huolellisesti toimimalla olisi voinut välttää. 
 
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopija-
puolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä koh-
danneessa ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoit-
taa ylivoimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivä-
lehdissä. Ylivoimainen este oikeuttaa pankin keskeyt-
tämään toiminnan esteen ajaksi. 
 

11 Tietosuojatiedote 
Pankki tallentaa ja käsittelee Asiakkaan ja Asiakkaan 
pankkiasiakkuuteen liittyen sen edustajia, toimihenki-
löitä ja omistajia koskevia henkilötietoja tarjotakseen 
Asiakkaalle palveluita ja ratkaisuja sekä noudattaak-
seen finanssialan yrityksiä koskevia lainsäädännön 
vaatimuksia. Tietosuojatiedotteesta www.danske-
bank.fi/tietosuoja voi lukea mitä tietoja Pankki tallen-
taa henkilöistä, kuinka Pankki käsittelee tietoja ja 
mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeu-
det. Tietosuojatiedote on saatavissa myös kirjallisena. 
Tietosuojatiedotteesta löytyvät myös Pankin yhteys-
tiedot, mikäli tietosuoja-asioissa on kysyttävää. 
 
Kun Asiakas toimittaa Pankille henkilötietoja asiak-
kaana tai kun joku muu toimittaa Pankille henkilötie-
toja Asiakkaan puolesta, Asiakas vakuuttaa, että luo-
vuttajalla on oikeus luovuttaa kyseisiä henkilötietoja. 
Asiakas sitoutuu myös huolehtimaan siitä, että kuta-
kin henkilöä on informoitu Pankin tietosuojatiedotteen 
sijainnista. 
 
12 Oikeuspaikka ja sovellettava laki 
Tilisopimuksesta ja siihen liittyvistä ehdoista aiheutu-
vat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, 
jonka tuomiopiirissä pankilla on toimipaikka tai sen 
hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suo-
messa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, 
jonka tuomiopiirissä tilinomistajalla on kotipaikka tai 
vakituinen asuinpaikka. Jollei tilinomistajalla ole 
asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään kärä-
jäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on toimi-
paikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Tä-
hän tilisopimukseen ja siihen liittyviin ehtoihin sovelle-
taan Suomen lakia. 
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13 Talletussuoja 
Tilisopimuksen tarkoittamalla tilillä olevat varat kuuluvat 
kulloinkin voimassa olevan Tanskan talletussuojan piiriin 
Tanskan laissa säädetyssä laajuudessa.  
 
Lisätietoja www.danskebank.fi/talletussuoja 
 
14 Valvova viranomainen 
Pankkia valvova viranomainen on Finanstilsynet, Århus-
gade 110, DK-2100 Kööpenhamina Ø, Tanska 
Puhelin: +45 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk 
 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo 
valtuuksiensa puitteissa myös: Finanssivalvonta,  
Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki 
Puhelin: +358 9 183 51, www.finanssivalvonta.fi 
 
Lisäksi Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen toimintaa 
valvovat valtuuksiensa puitteissa Suomen kuluttaja-
asiamies ja muut suomalaiset viranomaiset. 
 
15 Ennakkotiedot 
Tilinomistaja vahvistaa saaneensa tilisopimusta kos-
kevat ennakkotiedot allekirjoittamalla erillisen tilisopi-
muksen. Ennakkotiedoilla tarkoitetaan tietoja pan-
kista, tiliin liittyvistä pankin tarjoamista maksupalve-
luista, pankin ja tilinomistajan välisestä viestinnästä, 
varotoimista, vastuukysymyksistä, oikeussuojakei-
noista sekä tilisopimuksen muuttamisesta, voimassa-
olosta ja päättämisestä.   

http://www.danskebank.fi/talletussuoja
http://www.finanstilsynet.dk/
http://www.finanssivalvonta.fi/

