Palveluntarjoajan muutos
Danske Bank Oyj aikoo sulautua tanskalaiseen emoyhtiöönsä Danske Bank A/S:ään vuoden 2017
lopulla.
Sulautumisen jälkeen Danske Bank A/S:n Suomen sivuliike on palveluntarjoaja tai lainanantaja niissä
palveluissa ja sopimuksissa, joissa osapuolena on tällä hetkellä Danske Bank Oyj, ellei yksittäisten
palveluiden osalta asiakkaille ilmoiteta toisin.
Palveluntarjoajan muutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä eikä vaikuta asiointiin Danske
Bankissa. Alla olevat lainsäädännön mukaiset tiedot uudesta palveluntarjoajasta tulevat voimaan
sulautumishetkellä.
Palveluntarjoaja
Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori (nimenmuutos sulautumisen yhteydessä Suomen
sivuliikkeeksi), Y-tunnus 1078693-2.
Osoite: Televisiokatu 1, Helsinki, 00075 DANSKE BANK
Asiakaspalvelu 0200 2580 (pvm/mpm) ma-pe 8-20.
www.danskebank.fi
Muut yhteystiedot: www.danskebank.fi
Palveluntarjoaja toimii myös tilinhoitajana, säilyttäjänä ja selvitysosapuolena Euroclear Finland Oy:n
arvo-osuusjärjestelmässä.
Pääkonttori
Danske Bank A/S, tanskalainen osakeyhtiö
Osoite: Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kööpenhamina K, Tanska
Kotipaikka: Kööpenhamina
Yhtiörekisterinumero: 61126228
Rekisteriviranomainen: Elinkeinovirasto (Erhvervsstyrelsen), Tanska
Valvova viranomainen
Finanstilsynet
Århusgade 110
DK-2100 Kööpenhamina Ø
Tanska
Puhelin: +45 33 55 82 82
www.finanstilsynet.dk
Danske Bank A/S:n Suomen sivuliikkeen toimintaa valvovat 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.
Tulemme päivittämään palveluehtomme uutta palveluntarjoajaa koskevilla tiedoilla.
Sovellettava laki, tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet ja oikeuspaikka
Jos ennen sulautumista tehtyyn sopimukseen on sovellettu Suomen lakia, sovelletaan siihen Suomen
lakia myös sulautumisen jälkeen.
Joissakin ennen sulautumista tehdyissä sopimuksissa on sovittu, että oikeuspaikka on pankin
kotipaikan mukaan määräytyvä tuomioistuin, eli tällä hetkellä Helsingin käräjäoikeus. Näissä
sopimuksissa sovittu oikeuspaikka pysyy samana ja on siis sulautumien jälkeenkin Helsingin
käräjäoikeus. Täsmennämme kuitenkin palveluehtojamme siten, että toteamme niissä
nimenomaisesti, että oikeuspaikka on näissä sopimuksissa Helsingin käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkailla
on lisäksi oikeus sovellettavien palveluehtojen mukaisesti saattaa riitaisuus käsiteltäväksi sen
Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai
vakituinen asuinpaikka.
Lisäksi kuluttaja-asiakas voi edelleen halutessaan ottaa yhteyttä FINE Vakuutus- ja
rahoitusneuvontaan, kuluttajariitalautakuntaan sekä muihin toimivaltaisiin tuomioistuimen
ulkopuolisiin riidanratkaisuelimiin mahdollisissa erimielisyystilanteissa.

