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Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, 
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. 
Y-tunnus 1078693-2 

Danske Bank A/S, Kööpenhamina 
Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri 
Rek. nro 61 12 62 28 

 

1.  Osapuolet 
Tämän sopimuksen osapuolina ovat Danske Bank A/S, 
Suomen sivuliike (jatkossa Pankki) ja Verkkopalkkapalve-
lua (jatkossa palvelu) käyttävä yritys tai yhteisö (jatkossa 
asiakas). 
 
2.  Palvelukuvaus 
Tämän sopimuksen nojalla Pankki osaltaan tarjoaa asi-
akkailleen Verkkopalkkapalvelun, jossa työnantajana ja 
palkanmaksajana toimiva asiakas voi tarjota työntekijöil-
leen sähköisen palkkalaskelman, jota työntekijä palkan-
saajana voi katsoa omilla verkkopankkitunnuksillaan. 

Verkkopalkkapalvelukonseptin mukaan tämän sopimuk-
sen lisäksi asiakkaan tulee tehdä erillinen sopimus 
Pankkiin nähden ulkopuolisen palveluntarjoajan (jatkos-
sa palveluntarjoaja) kanssa palkkalaskelmien siirtämi-
sestä verkkopalkkaympäristöön. Lisätietoja verkkopalk-
kaympäristöstä ja verkkopalkkapalvelukonseptiin kuulu-
vista muista palveluntarjoajista saa osoitteesta 
www.verkkopalkka.fi. 
 
3.  Danske Bankin tehtävät 
Verkkopalkkapalvelussa Pankki: 
Pankin verkkopankissa 
• tunnistaa luotettavasti tämän sopimuksen nojalla 
asiakkaan työntekijän, joka Pankin hyväksymillä tunnis-
teilla käyttää Verkkopalkkapalvelua (jatkossa käyttäjä) 
• mahdollistaa käyttäjälle pääsyn palveluntarjoajan yl-
läpitämään verkkopalkkaympäristöön  
• välittää käyttäjän tunnistetiedon verkkopalkkaympä-
ristöstä vastaavalle palveluntarjoajalle käyttäjän suostu-
muksella 
 
4.  Vastuu palveluntarjoajan palvelusta 
Verkkopalkkaympäristö ei ole Pankin vastuulla eikä kont-
rollipiirissä. Verkkopalkkaympäristöön ja palveluntarjo-
ajan tuottamiin palveluihin sovelletaan yksinomaan asi-
akkaan ja palveluntarjoajan välisen sopimuksen ehtoja. 
Pankki ei ole osapuolena asiakkaan ja palveluntarjoajan 
välisessä sopimuksessa eikä vastaa siitä, siihen liittyvis-
tä velvollisuuksista, virheistä tai viivästyksistä. Pankki ei 
miltään osin takaa palveluntarjoajan maksukykyä tai 
tuottaman palvelun ominaisuuksia. 

Pankki ei miltään osin vastaa palveluntarjoajan tuotta-
masta ja/tai julkaisemasta tiedosta ja aineistosta. Palve-
luntarjoaja vastaa tuottamastaan ja julkaisemastaan tie-

dosta ja aineistosta, kuten tekstistä, kuvista, äänestä ja 
aineiston ulkoasusta, sekä siitä, että tällainen tieto ei 
loukkaa asiakkaan tai muun yrityksen, käyttäjän tai 
muun luonnollisen henkilön yksityisyyttä, kunniaa tai 
immateriaalioikeuksia. 
 
5.  Maksut ja palkkiot 
Pankki veloittaa asiakkaalta tämän sopimuksen kohdan 
3. mukaisista Pankin tuottamista palveluista kulloinkin 
voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset maksut ja 
palkkiot. Hinnasto on nähtävissä Pankin toimipaikoissa. 
Palvelumaksuihin sisältyy kulloinkin voimassaolevan ve-
rokannan mukainen arvonlisävero. 

Palvelumaksut veloitetaan asiakkaan tililtä kalenterikuu-
kausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden viimeisenä 
pankkipäivänä. Palvelumaksu lasketaan veloitusta edel-
tävän kuukauden tapahtumista. Asiakas vastaa siitä, et-
tä asiakkaan tilillä on veloitukseen tarvittavat varat. 

Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoa ilmoitta-
matta siitä etukäteen asiakkaalle julkaisemalla muutos. 
Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan 
sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuu-
kauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta palveluhin-
nastossa. 
 
6. Sopimusehtojen muuttaminen 
Pankilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamatta 
siitä etukäteen asiakkaalle julkaisemalla muutos. 
 
7. Sopimuksen voimassaolo 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. 
 
8.  Sopimuksen irtisanominen 
Osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päätty-
mään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamal-
la siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, ellei toisin sovita. 
Palvelumaksut veloitetaan kuukauden viiveellä. Näin vii-
meinen palvelumaksu veloitetaan sopimuksen irtisano-
mista seuraavan kuukauden lopussa. 
 
9.  Muut palveluun sovellettavat ehdot 
Toissijaisesti tähän sopimukseen sovelletaan Pankin 
sähköisen asioinnin ehtoja. 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, 
yksi kummallekin osapuolelle. 


