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Näitä ehtoja sovelletaan Danske Bank A/S, Suomen si-
vuliikkeen (jäljempänä ”pankki”) yksityishenkilöiden tili-
sopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehto-
jen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin sovelle-
taan seuraavia muita kulloinkin voimassa olevia ehtoja:  
• Euromaksualueella välitettävien euromaksujen ylei-

set ehdot 
• Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset eh-

dot 
• Tiliin pankin ja asiakkaan välisellä erillisellä sopi-

muksella liitetyn palvelun omat sopimusehdot. 
 
Edellä mainittujen muiden ehtojen keskinäinen soveltu-
vuus näihin tilin yleisiin ehtoihin määräytyy niissä mää-
ritellyn soveltamisalan mukaisesti. Jos muiden ehtojen 
ja näiden yleisten ehtojen välillä on ristiriita, noudate-
taan ensisijaisesti näitä ehtoja. Jos tilisopimuksen eri-
tyiset ehdot poikkeavat näistä tilin yleisistä ehdoista, 
sovelletaan tilisopimuksen erityisiä ehtoja. Jos näiden 
tilin yleisten ehtojen erikielisten versioiden välillä on 
ristiriita, sovelletaan ensisijassa näiden ehtojen suo-
menkielistä versiota. 
 
Näiden tilin yleisten ehtojen voimaantulopäivä 
on1.1.2020. 
 
1 Määritelmät 

Arvopäivä 
Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki käyttää laskies-
saan korkoa varoille, jotka veloitetaan tililtä tai makse-
taan tilille. 
 
Asiakas 
Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan 
edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. 
 
Maksutapahtuma 
Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, 
nostetaan tai asetetaan tilinomistajan tai tilinkäyttöön 
oikeutetun käytettäväksi, ei kuitenkaan talletuskoron hy-
vitykseen liittyviä tapahtumia. 

Maksutili 
Maksutilillä tarkoitetaan tiliä, joka on tarkoitettu ja jota 
voidaan käyttää maksutapahtumien toteuttamiseen il-
man tilisopimuksesta tai –ehdoista taikka laista johtuvia 
käyttörajoituksia. 
 
Maksutoimeksiannon toteuttaminen 
Maksutoimeksianto on asiakkaan pankilleen antama 
määräys toteuttaa maksutapahtuma tilisiirtona, varojen 
siirtona pankin maksutilille, suoraveloituksena, käteispa-
nona, käteisnostona, maksukortilla tai muulla maksuväli-
neellä. Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää pal-
veluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittele-
miseksi ja maksun välittämiseksi. 
 
Maksuväline 
Maksuvälineellä tarkoitetaan maksukorttia tai muuta 
käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa taikka näi-
den yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoimeksian-
tojen antamiseen asiakas ja pankki ovat sopineet. Mak-
suvälineitä voivat maksukorttien lisäksi olla esimerkiksi 
verkkopankkitunnukset. 
 
Pankkipäivä 
Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna siten, että 
se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Jollei 
pankki ole erikseen toisin ilmoittanut, pankkipäiviä Suo-
messa ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois 
lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivät, joita muu-
toin ei ole pidettävä pankkipäivinä. 
 
Tilinomistaja 
Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on vel-
kaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä 
olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä 
toisin todeta. Tilinomistajia voi olla enemmän kuin yksi.  
 
Tilinavaaja 
Tilinavaaja on henkilö, joka tekee pankin kanssa tilisopi-
muksen tilin avaamisesta.  
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Tilinkäyttöön oikeutettu 
Tilinkäyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä 
tilistä näiden tiliehtojen kohdan 5 mukaisesti perustuu 
lailliseen edustukseen tai tilinomistajan antamaan val-
tuutukseen. 
 
Edunvalvoja  
Edunvalvoja on tilinomistajan laillinen edustaja. Edunval-
voja-asema perustuu lakiin (alaikäiset) tai maistraatin 
taikka tuomioistuimen määräykseen (täysi-ikäiset ja ala-
ikäiset, joille määrätty edunvalvoja). 
 
Edunvalvontavaltuutettu 
Edunvalvontavaltuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jolla 
maistraatin vahvistaman ja holhousasioiden rekisteriin 
merkityn edunvalvontavaltakirjan mukaan on yleinen val-
tuutus tilinomistajan taloudellisten asioiden hoitami-
seen. 
 
Tilin käyttöön valtuutettu 
Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henki-
lön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti 
määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa tilinkäyttöön 
valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden. Tällai-
nen valtakirja voi olla myös maistraatin vahvistama yksi-
löity edunvalvontavaltakirja. 
 
Tilin käyttöoikeuden haltija 
Tilinomistaja valtuuttaa pääsääntöisesti tilisopimuk-
sessa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään 
näiden tiliehtojen mukaisesti.  
 
Tilisopimus 
Tilisopimuksella tarkoitetaan yksittäistä tiliä tai yksittäi-
siä tilejä koskevaa sopimusta, jonka pankki ja asiakas yh-
dessä tekevät sekä kulloinkin voimassa olevia sopimuk-
sen erityisiä ja näitä tilin yleisiä ehtoja ja palveluhinnas-
toa. 
 
Tilitapahtuma 
Tilitapahtumalla tarkoitetaan tilin saldoon vaikuttavia tili-
hyvityksiä ja tiliveloituksia. 
 
2 Tilisopimus 
Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista: 
- Koron määräytyminen; koron määrä/korkoprosentti 

sopimuksen tekohetkellä, sen laskutapa, sovellettava 
viitekorko, korkojakso ja koronmaksupäivä  

- viivästyskorko 
- nostoprovisio 
- talletusaika 

- varojen nostoa koskevat rajoitukset 
- muut asiat, joista näiden tilin yleisten ehtojen nojalla 

voidaan sopia. 
 
2.1 Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen 
Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti 
tai sähköisesti sähköisiä asiointitunnuksia käyttäen.   
 
Pääsääntöisesti tilin avaa tilinomistaja.  
 
Myös tilinomistajan edunvalvoja ja edunvalvontavaltuu-
tettu voivat tilinomistajan puolesta sopia pankin kanssa 
tilin avaamisesta päämiehelleen.  
 
Muukin henkilö voi lahjoitustarkoituksessa ja pankin 
suostumuksella sopia tilin avaamisesta tilinomistajalle. 
Tällöin lahjoitukseen sovelletaan seuraavia ehtoja: 
• lahjanantaja ei voi pidättää itsellään tilinkäyttöoi-

keutta, oikeutta muutoinkaan määrätä tilistä tai 
saada siitä tietoja. 

• tilinavauksen yhteydessä lahjanantaja voi kuitenkin 
halutessaan määrätä, että tilinomistaja saa käyttöoi-
keuden tilillä oleviin varoihin vasta, kun täyttää 18 –
vuotta tai myöhemmän iän. Tämä ehto merkitään tili-
sopimukseen. Pankki ei ole sidottu muihin lahjoituk-
sen ehtoihin. 

• lahjansaajaan sovelletaan sitä, mitä tilinomistajasta 
on todettu ja 

• lahjoitettuun tiliin sovelletaan kulloinkin voimassa 
olevia tiliin liittyviä ehtoja ja palveluhinnastoja, josta 
tilinomistajan kanssa on sovittu. 

 
2.2 Pankille annettavat tiedot 
Tilinavaaja on velvollinen antamaan pankille tiedot tilin-
omistajasta. Tilinomistaja on velvollinen antamaan pan-
kille tiedot henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä. Tilin-
avaajan, tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun henki-
lön on ilmoitettava pankille nimensä, henkilötunnuk-
sensa, postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa ja muut pan-
kin erikseen edellyttämät tiedot sekä pankin sitä edellyt-
täessä annettava nimikirjoitusnäytteensä.  
 
Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiem-
massa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekiste-
riinsä kirjattuja tietoja. 
 
Tilinomistaja ja tilinkäyttöön oikeutettu henkilö ovat vel-
vollisia ilmoittamaan edellä mainittujen tietojen muutok-
sista pankille. Pankilla on myös oikeus hankkia tiedot Vä-
estörekisterikeskukselta tai muista luotettavista läh-
teistä.  
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Pankki ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että asia-
kas tai tilinkäyttöön oikeutettu ei ole ilmoittanut pankille 
edellä mainittujen tietojen muuttumisesta. Pankilla on 
oikeus veloittaa muutosten ilmoittamatta jättämisestä 
aiheutuneet kulut asiakkaalta.  
 
2.3 Tiliä koskevat ilmoitukset ja viestintä  

Tiedot maksutapahtumista 
Jos asiakas on pankin kanssa erikseen sopinut verkko-
pankin ja siihen liittyvän sähköisen arkiston käytöstä, 
pankki asettaa tiedot maksutapahtumista asiakkaan 
saataville sähköisesti verkkopankin sähköiseen arkis-
toon. 
 
Jos asiakas ei ole erikseen sopinut pankin kanssa verk-
kopankista ja siihen liittyvän sähköisen arkiston käy-
töstä, pankki toimittaa asiakkaan valinnan mukaisesti 
tiedot maksutapahtumista joko asiakkaan pankille tai 
Väestörekisterikeskukselle kohdan 2.2 mukaisesti il-
moittamaan ositteeseen tai asettaa ne hänen saataville 
pankin kotimaisista konttoreista noudettavaksi.  

 
Tiedot maksutapahtumista annetaan vähintään kerran 
kuukaudessa, jos tilillä on tapahtumia ja ellei ole erik-
seen sovittu, että tiedot annetaan useammin. Pankilla on 
oikeus periä useammin kuin kerran kuukaudessa tai 
muulla kuin sovitulla välineellä taikka tavalla annetta-
vista tiedoista palveluhinnastonsa mukainen maksu.  

 
Jos tiedot maksutapahtumista annetaan sähköisesti 
verkkopankissa, tiedot ovat asiakkaan saatavilla vähin-
tään vuoden ajan tietojen antamisesta. Tätä vanhempien 
tietojen antamisesta pankilla on oikeus periä hinnas-
tonsa mukainen maksu. 
 
Muut tiliä koskevat ilmoitukset 
Muut tiliä koskevat ilmoitukset pankki toimittaa lähettä-
mällä ne joko sähköisesti verkkopankin arkistoon tai kir-
jallisesti asiakkaan pankille tai Väestörekisterikeskuk-
selle kohdan 2.2 mukaisesti ilmoittamaan osoitteeseen 
taikka muulla erikseen sovitulla tavalla. 
 
Viestintä 
Kun pankki antaa tiedot maksutapahtumista tai muun ti-
liä koskevan ilmoituksen verkkopankin sähköisessä ar-
kistossa tai lähettää ne edellä tässä kohdassa mainit-
tuun osoitteeseen, tilinomistajan tai muun henkilön kat-
sotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seit-
semäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.  
 

Asiakas lähettää pankille tilisopimusta ja näitä ehtoja 
koskevat ilmoitukset sähköisesti verkkopankin viestijär-
jestelmän kautta tai kirjallisesti. Pankin katsotaan saa-
neen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä 
sen lähettämisen jälkeen.  
 
Asiakkaan ja pankin välisessä sopimussuhteessa ja 
viestinnässä käytetään asiakkaan valinnan mukaan suo-
men tai ruotsin kieltä. Jos asiakas haluaa käyttää muuta 
kieltä, se edellyttää pankin suostumusta. Tilinomistaja 
vastaa mahdollisten tulkkaus- ja kääntämispalveluiden 
käyttämisistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. 
 
2.4 Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista 
sopimussuhteen aikana 
Asiakas voi pyytää tilisopimuksen ehdot ja tilisopimuk-
seen liittyvät ennakkotiedot pankilta sopimussuhteen ai-
kana maksutta.  
 
Pankki toimittaa tässä kohdassa mainitut tiedot asiak-
kaalle kohdassa 2.3 mainituilla tai muilla erikseen sovi-
tuilla pysyvillä tavoilla. 
 
2.5 Luotollinen tili 
Jos tiliin voidaan liittää luotto, luoton määrästä ja sen 
ehdoista sovitaan erikseen. 
 
3 Täysivaltaisen tilinomistajan oikeudet 

3.1 Yksi tilinomistaja 
Tilinomistaja määrää tilistä. Tilinomistaja voi päättää ti-
lillä olevien varojen käyttämisestä ja tilinkäyttöön oikeu-
tetuista sekä sopia pankin kanssa tilisopimuksen ehto-
jen muutoksista ja tilin lopettamisesta. 
 
Tilillä olevien varojen panttaus 
Tilinomistaja voi pantata tilin ja sillä kulloinkin olevat va-
rat. Tilinomistajan tai pantinsaajan on ilmoitettava kirjal-
lisesti pankille panttauksesta, pantin kohteesta ja sen 
saajasta.  
 
Jos ilmoituksen antaa pantinsaaja, on ilmoituksessa ol-
tava tilinomistajan allekirjoittama panttausilmoitus tai 
muu vastaava selvitys. 
 
Maksuvälineet 
Tililtä saa nostaa varoja ja tiliin kohdistuvia maksutoi-
meksiantoja voi antaa pankin hyväksymillä maksuväli-
neillä. Pankki ja tilinomistaja sopivat erikseen niistä mak-
suvälineistä, jotka annetaan tilinomistajalle ja tilin käyt-
töön oikeutetuille, ellei tilisopimuksessa ole toisin 
sovittu.  



T I L I N  Y L E I S E T  E H D O T   
  

Sivu 
4(10) 

 

 Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
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 

 

Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus poistetaan, tilinomis-
tajan ja tilinkäyttöön oikeutetun henkilön on palautettava 
heti tiliin liitetyt maksuvälineet pankille maksuvälineitä 
koskevien ehtojen mukaisesti. Pankki voi muussakin ta-
pauksessa vaatia maksuvälineiden palauttamista, kun 
se katsoo siihen olevan perusteltua aihetta. 
 
3.2 Useita tilinomistajia 
Jos tilinomistajia on useita, kullakin tilinomistajalla on oi-
keus yksin käyttää tiliä ja tilillä olevia varoja pankin 
kanssa sopimillaan maksuvälineillä sekä tehdä tiliä kos-
kevia päätöksiä, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. 
Tilin omistusoikeutta koskevia muutoksia ei kuitenkaan 
voi tehdä ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta. 
 
Jos tilisopimuksessa on sovittu, että tilinomistajat käyt-
tävät tiliä vain yhdessä, tiliä koskevia päätöksiä on mah-
dollista tehdä vain kaikkien omistajien suostumuksella. 
 
Jos joku tilinomistajista haluaa estää tilin käytön, tästä 
on ilmoitettava pankille, jolloin pankilla on oikeus estää 
tilin käyttö. Tällöin tiliä voivat käyttää vain kaikki tilin-
omistajat yhdessä. 
 
Tilin lopettaminen 
Tiliä ei voi lopettaa ilman kaikkien tilinomistajien suostu-
musta, ellei tili ole ollut pitkään käyttämättömänä ja tilillä 
ole vain vähäinen määrä varoja.  
 
Tilisopimuksen irtisanominen yhden tilinomistajan 
osalta 
Kukin tilinomistaja voi yksin irtautua tilisopimuksesta ir-
tisanomalla tilisopimuksen omalta osaltaan näiden ti-
liehtojen kohdan 14 mukaisesti. 
 
Tilillä olevien varojen panttaus 
Tilinomistajat voivat vain yhdessä pantata tilin ja sillä 
kulloinkin olevat tilivarat. Muutoin tilivarojen panttausta 
koskee, mitä edellä on sanottu yhden tilinomistajan tili-
varojen panttauksesta.  
 
Tilin käyttöön oikeuttaminen 
Tilinomistajat voivat vain yhdessä päättää käyttöoikeu-
den antamisesta tiliin ellei toisin ole sovittu. Kukin tilin-
omistaja on oikeutettu itsenäisesti poistamaan muulle 
kuin toiselle tilinomistajalle annetun käyttöoikeuden. 
 
Maksuvälineet 
Tililtä saa nostaa varoja ja tiliin kohdistuvia maksutoi-
meksiantoja voi antaa pankin hyväksymillä maksuväli-
neillä. Kukin tilinomistaja sopii erikseen pankin kanssa 

niistä maksuvälineistä, joilla tilinomistaja itse käyttää ti-
liä, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. 
Kaikki tilinomistajat sopivat yhdessä pankin kanssa 
maksuvälineiden antamisesta tilinkäyttöön oikeutetuille, 
ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu.  
 
Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus poistetaan, tilinomis-
tajien ja tilin käyttöön oikeutettujen on palautettava heti 
maksuvälineet pankille maksuvälineitä koskevien ehto-
jen mukaisesti. Pankki voi muussakin tapauksessa vaa-
tia maksuvälineiden palauttamista, kun se katsoo siihen 
olevan perusteltua aihetta. 
 
Tietojen saanti 
Kukin tilinomistaja on oikeutettu saamaan kaikki tiedot 
tilistä ja tilitapahtumista. 
 
Kun tilissä on useampia tilinomistajia, pankki antaa 2.3 
ja 13 kohdassa tarkoitetut tiedot kyseisessä ehtokoh-
dassa määritellyllä tavalla ja maksutta vain tilisopimuk-
sessa ensimmäisenä mainitulle tilinomistajalle.  
 
4 Edunvalvonnassa olevan tilinomistajan oikeudet 
Edunvalvonnassa oleva voi itse tehdä pankin kanssa tili-
sopimuksen, jos hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole ra-
joitettu. Tilinomistaja voi käyttää tiliä vain edunvalvojan 
ilmoituksen mukaisesti. 
 
15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen voi itse tehdä tilisopi-
muksen ja määrätä varoista, jotka erityisen lainsäännök-
sen perusteella maksetaan hänelle itselleen tai jotka 
hän on omalla työllään ansainnut. Jos vajaavaltainen ti-
linomistaja voi tehdä tilisopimuksen ja määrätä varoista, 
hän voi myös itse maksuvälineitä koskevien ehtojen mu-
kaisesti sopia pankin kanssa niistä maksuvälineistä, 
joilla tiliä käytetään.  
 
5 Tilinkäyttöön oikeutetun oikeudet 

5.1 Edunvalvojan oikeudet 
Tilinomistajan edunvalvoja määrää tilistä kuten tilin-
omistaja. Edunvalvoja sopii pankin kanssa tilin avaami-
sesta ja lopettamisesta, ilmoittaa pankille, kuka tiliä voi 
käyttää ja sopii pankin kanssa maksuvälineistä. Jos 
edunvalvojia on useita, määräävät he tilistä ja tekevät ti-
liä koskevia päätöksiä yhdessä, elleivät edunvalvojat ja 
pankki ole toisin sopineet tai edunvalvojien tehtäviä ei 
ole viranomaisen päätöksellä eriytetty. 
 
Sekä edunvalvojalla että päämiehellä on oikeus saada 
tietoja päämiehen kaikista tiliasioista. Edunvalvojan tie-
donsaantioikeus koskee myös päämiehen tiliasioita 
edunvalvojan määräystä edeltäneeltä ajalta. Jos edun-
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valvoja on määrätty vain tietyn tehtävän hoitamista var-
ten, edunvalvojalla on oikeus saada tietoja vain määräyk-
sessä tarkoitettuun tehtävään liittyvistä tiliasioista. 

5.2 Edunvalvontavaltuutetun oikeudet 
Edunvalvontavaltuutetulla on tilinomistajan ohella oi-
keus sopia pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettami-
sesta sekä tilinkäyttöoikeudesta ja maksuvälineistä.  
 
Sekä edunvalvontavaltuutetulla että päämiehellä on oi-
keus saada tietoja päämiehen kaikista tiliasioista. Edun-
valvontavaltuutetun tiedonsaantioikeus koskee myös 
päämiehen tiliasioita edunvalvontavaltuutuksen vahvis-
tamista edeltäneeltä ajalta.  
 
Jos edunvalvontavaltuutettu on valtuutettu vain tietyn 
tehtävän hoitamista varten, valtuutetulla on oikeus 
saada tietoja vain valtuutuksessa tarkoitettuun tehtä-
vään liittyvistä tiliasioista. 
 
5.3 Tilinkäyttöoikeuden haltijan oikeudet 
Tilinkäyttöoikeuden haltija voi sopia maksuvälineistä 
itse, jos tästä on tilisopimuksessa sovittu. Kun tili lopete-
taan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinkäyttöoikeuden 
haltijan on palautettava heti maksuvälineet pankille. 
Pankki voi muussakin tapauksessa vaatia maksuvälinei-
den palauttamista, kun se katsoo siihen olevan perustel-
tua aihetta. 
 
Tilinkäyttöoikeuden haltijalla on oikeus saada tietoja 
käyttöoikeuden kohteena olevaa tiliä koskevista tilitapah-
tumista käyttöoikeutensa ajalta. Tilinkäyttöoikeuden hal-
tija ei saa muuttaa tilin ehtoja, tehdä tiliin liittyviä lisäso-
pimuksia, pantata tilillä olevia varoja, lopettaa tiliä eikä 
siirtää käyttöoikeuttaan edelleen muulle henkilölle tai 
valtuuttaa toista henkilöä nostamaan tililtä varoja, ellei 
tilisopimuksessa ole toisin sovittu. 
 
5.4 Tilin käyttöön valtuutetun oikeudet 
Tilin käyttöön valtuutettu voi pankin suostumuksella 
käyttää tiliä, määrätä tilistä ja saada tietoja tilitapahtu-
mista tilinomistajan antaman yksilöidyn valtakirjan mu-
kaisen valtuutuksensa rajoissa. Valtuutettu ei voi siirtää 
valtuutusta edelleen muulle henkilölle, ellei valtakirjassa 
ole toisin määrätty. 
 
6 Tilin ylitys 
Tilinomistaja ja tilin käyttöön oikeutettu henkilö saavat 
käyttää maksuvälinettä vain siten, että tili ei ylity. Jos ti-
linomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu henkilö ei käytä 
maksuvälinettä edellä mainitun mukaisesti, pankilla on 
oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saata-
vaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti. Jos sopimusrik-

komus on olennainen, pankilla on oikeus purkaa tilisopi-
mus päättymään heti. 
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille tilin yli-
tyksestä lain mukaista viivästyskorkoa ellei erikseen ole 
toisin sovittu, huomautuskirjeen lähettämisestä perittä-
vän maksun, mahdollisen tilinylitysmaksun sekä muut 
ylityksen perimisestä aiheutuvat palveluhinnaston mu-
kaiset maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus veloittaa 
edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä. 
 
7 Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä  
Pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilinkäyttöä, jos  
- pankille ei ole toimitettu kohdassa 2.2 tarkoitettuja 

tietoja, 
- nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus poikkeaa 

pankin hallussa olevasta nimikirjoitusnäytteestä, 
- tilinkäyttäjä ei pysty luotettavasti todistamaan henki-

löllisyyttään, 
- valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuksia, 
- shekki esitetään lunastettavaksi lunastusajan jäl-

keen, tai 
- pankilla on muutoin syytä epäillä tilinkäytön oikeelli-

suutta. 
- pankki ei ole saanut tarvitsemaansa selvitystä liit-

tyen tilinomistajaan tai tilin käyttöoikeuden haltijaan 
kohdistuviin kohdassa 15. tarkoitettuihin kansainväli-
siin pakotteisiin. 

- pankilla on muutoin syytä epäillä, että maksunsaaja 
olisi kohdassa 15. tarkoitettujen kansainvälisten pa-
kotteiden suorana tai välillisenä kohteena. 

 
Pankilla on oikeus turvallisuussyistä rajoittaa tilin käyt-
töä muualla kuin konttorissa.  
 
8 Pankin oikeus sulkea tili 
Pankilla on oikeus sulkea tili, jos 
- tilinomistaja tai joku heistä asetetaan konkurssiin, 
- maistraatin vahvistaman edunvalvontavaltakirjan 

mukainen valtuutettu ja tilinomistaja eivät pysty sopi-
maan tilinkäytöstä, 

- tilinomistajalle määrätään edunvalvoja, 
- luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt 

kuittausedellytykset ovat täyttyneet, 
- yksikin tilinomistaja sitä vaatii tai 
- pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä. 
 
Pankilla on oikeus sulkea tili, kun tilillä ei ole huomautuk-
sesta huolimatta varoja pankin maksujen ja palkkioiden 
maksamiseen siihen asti, kunnes tilinomistaja on mak-
sanut pankille maksut ja palkkiot näiden tilin yleisten eh-
tojen 6 ja 12 kohtien mukaan. Pankki ilmoittaa tilinomis-
tajalle tilin sulkemisesta jälkikäteen. 
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9 Arvopäivä, tilin veloittaminen ja hyvittäminen  

9.1 Arvopäivä 
Tililtä veloituksen arvopäivä on päivä, jona maksutapah-
tuman rahamäärä veloitetaan tililtä. Mikäli varat on 
saatu käyttöön maksuvälineellä jo ennen tiliveloitusta, 
on arvopäivä se päivä, jolloin varat saatiin käyttöön. 
 
Tilin hyvityksen arvopäivä on se pankkipäivä, jona mak-
sutapahtuman rahamäärä maksetaan tilinomistajan 
pankin tilille.  

 
Jos maksutapahtuman alkuperäinen rahamäärä on ETA-
valtion valuutan määräinen, tilin hyvityksen arvopäivä on 
kuitenkin pankkipäivä, jona tarvittavat valuuttakaupat on 
tehty. Jos alkuperäinen rahamäärä on muun kuin euron 
tai ETA-valtion valuutan määräinen, hyvityksen arvo-
päivä on pankkipäivä, jolloin varat hyvitetään tilinomista-
jan tilille. 
 
Käteispanon arvopäivä on päivä, jolloin varat hyvitetään 
tilille. Käteisnoston arvopäivä on päivä, jolloin varat nos-
tetaan tililtä. 
 
9.2 Tilin veloittaminen 
Maksutoimeksiannon rahamäärä veloitetaan tai vara-
taan tililtä, kun pankki on vastaanottanut toimeksiannon. 
Jos toimeksiannon eräpäivä on myöhäisempi kuin toi-
meksiannon vastaanottopäivä, varat veloitetaan tililtä 
toimeksiannossa ilmoitetun eräpäivän kuluessa. Jos toi-
meksiannon eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy 
seuraavalle pankkipäivälleellei kyse ole pankin tililtä toi-
selle tapahtuvasta sisäisestä tilisiirrosta tai Euromaksu-
alueella välitettävien euromaksujen yleisissä ehdoissa 
tarkoitetusta SEPA-pikasiirrosta.  
Käteisnosto veloitetaan tililtä varojen nostopäivänä. 
 
9.3 Tilin hyvittäminen 
Pankin sisällä ajantasaisesti toteutettavan euromääräi-
sen maksutapahtuman rahamäärä hyvitetään tilinomis-
tajan tilille kaikkina viikonpäivinä. Pankkiryhmän sisällä 
ajantasaisesti toteutettavan euromääräisen maksuta-
pahtuman rahamäärä hyvitetään tilinomistajan tilille 
pankkipäivisin maksutoimeksiannon aikarajojen (ns. cut 
off –aika) puitteissa. 
 
 

Mikäli maksutapahtuma ei edellytä valuutan muuntoa, 
maksunsaajan pankki hyvittää euro- ja ETA-valuutan tai 
muun valuutan määräiset maksut maksunsaajan tilille 
tai asettaa ne hänen saatavilleen välittömästi, kun varat 
on maksettu maksunsaajan pankin tilille ja maksunsaa-
jan pankki on saanut tarvittavat tiedot rahamäärän mak-
samiseksi ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. 
 
Mikäli maksutapahtuma edellyttää valuutan muuntoa, 
jossa ainakin yhtenä valuuttana on muu kun euro- tai 
ETA-valuutta. maksunsaajan pankki hyvittää maksut 
maksunsaajan tilille tai asettaa ne hänen saatavilleen 
viimeistään kolmantena (3) pankkipäivänä kun varat on 
maksettu maksunsaajan pankin tilille ja maksunsaajan 
pankki on saanut tarvittavat tiedot rahamäärän maksa-
miseksi ja tarvittavat valuuttakaupat on tehty. 
 
Euromääräinen käteispano hyvitetään tilille välittömästi, 
kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu.  
Jos käteispano on ETA-valtion valuutan määräinen, va-
rojen hyvittäminen tilille edellyttää lisäksi tarvittavien va-
luuttakauppojen tekemistä. 
 
Jos käteispano on muun kuin euron tai ETA-valtion va-
luutan määräinen, varat hyvitetään tilinomistajan tilille, 
kun varojen aitous on tarkistettu, varat on laskettu ja 
tarvittavat valuuttakaupat on tehty. 
 
Valuuttakauppojen tekeminen edellyttää, että kyseinen 
päivä on sekä Suomessa että valuutan kotivaltiossa 
pankkipäivä. 
 
10 Viitekorko 

10.1 Viitekoron määräytyminen  

Euribor -korko 
Euribor -korko on euroalueen rahamarkkinoiden viite-
korko, jonka arvon määräytyminen ja noteeraus perustu-
vat kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytän-
töön.  
 
Tilin korko voidaan sitoa eripituisiin Euribor -korkoihin. 
Koronlaskennassa käytettävän viitekoron ja koronmää-
räytymisjakson pituus ilmenee sen nimestä (esim. 12 
kuukauden Euribor –korko).  
 
Viitekoron arvo muuttuu päivittäin, mutta tilin korko voi 
pysyä samana koko koronmääräytymisjakson ajan tai 
muuttua päivittäin yhtä paljon kuin viitekoron arvo on 
muuttunut. Tilin korosta, koron laskemisesta ja maksa-
misesta sovitaan tarkemmin tilisopimuksessa. 
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Niinä päivinä, kun Euribor –korkoa ei noteerata, viiteko-
ron arvona käytetään edellisen noteerauspäivän viiteko-
ron arvoa. Pankki ei ilmoita ennakolta koron muutok-
sesta. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saa-
tavilla pankin toimipaikoissa ja verkkosivuilla. 
Danske Bank Prime FI -korko 
Danske Bank Prime FI -korko on pankin oma viitekorko. 
Sen arvo muuttuu pankin hallituksen päätöksellä. Koron 
tasoon vaikuttavat lyhyet ja pitkät viitekorot, inflaatio-
odotukset sekä yleisen talouskehityksen näkymät. 
 
Jos pankki muuttaa Prime-korkoa, muuttuvat siihen si-
dottujen tilien korot muutoksen voimaantulopäivänä 
yhtä paljon kuin viitekorko on muuttunut. Pankki ei il-
moita ennakolta koron muutoksesta. Kulloinkin voi-
massa oleva viitekoron arvo on saatavilla pankin toimi-
paikoissa ja pankin verkkosivuilla. 

 
10.2 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai  
olennainen muuttuminen 

Jos viitekoron tarjoaminen lakkaa, talletukseen sovellet-
tava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annetta-
van säädöksen, viranomaisen tai viitekoron hallinnoijan 
päätöksen tai ohjeen mukaisesti. 
Jos korvaavaa viitekorkoa ei nimetä, valitsee pankki kor-
vaavan viitekoron. Korvaavaa viitekorkoa valitessaan 
pankki ottaa huomioon, mikäli kohtuudella mahdollista, 
relevantin markkinakäytännön sekä relevanttien markki-
nastandardien luomiseen osallistuvien järjestöjen ja jul-
kisten toimielinten julkaisemat ohjeet ja suositukset.  
Mikäli viitekoron tarjoaminen ei lakkaa, mutta se on pan-
kin arvion mukaan muuttunut olennaisesti, pankki nimeää 
talletukselle korvaavan viitekoron yllä mainittuja periaat-
teita noudattaen. 
Jos viitekoron tarjoaminen on lakannut väliaikaisesti tai 
se ei ole muuten saatavilla, nimeää pankki tänä väliaikana 
sovellettavan korvaavan viitekoron noudattaen yllä mai-
nittuja periaatteita.  
Korvaava viitekorko tulee voimaan, kun pankki on ilmoit-
tanut muutoksesta tilinomistajalle.  
 

 
11 Tilitapahtumat 
Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja 
muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä 
luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei 
tilinomistaja muuta todista.  

 
12 Maksut ja palkkiot 
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaami-
seen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin 
ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät il-
menevät kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Pan-
killa on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palk-
kiot tililtä.  

 
Palveluhinnasto on nähtävissä pankin toimipaikoissa ja 
verkkosivuilla. 
 
12.1 Katteen varaaminen maksujen ja palkkioiden  
veloittamista varten 
Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä 
on kate pankin niiden maksujen ja palkkioiden veloitta-
mista varten, jotka pankilla on oikeus veloittaa tililtä tili-
sopimuksen, näiden tilin yleisten ehtojen tai muun si-
toumuksen mukaan. 
 
12.2 Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun 
tililtä puuttuu kate 
Jollei tilillä ole 12.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa 
katetta pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista var-
ten, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille 
pankin saatavaksi.  
 
Tällaisia veloituksia ovat muun muassa 
1)  tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja 

palkkiot ja  
2)  muihin tilinomistajan ja tilinkäyttöön oikeutetun ja 

pankin välisiin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoi-
hin perustuvat maksut ja palkkiot, jotka on sovittu ve-
loitettavaksi tililtä.  

 
12.3 Katteen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset 
Jollei tilillä ole katetta 12.2 kohdassa tarkoitettujen vii-
västyskorkojen sekä pankin maksujen ja palkkioiden ve-
loittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksa-
maan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, tilille 
myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen kertynyt vii-
västyskorko, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävä 
maksu sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat mak-
sut ja palkkiot. 
 
13 Tilisopimuksen, tiliehtojen ja hinnaston  
muuttaminen 
Tilisopimusta ja siihen liittyviä tilin ehtoja sekä hinnas-
toa voidaan muuttaa. 
 
Pankki lähettää ilmoituksen tilisopimuksen, sen ehtojen 
ja hinnaston muutoksesta siten, kun näiden tilin  
yleisten ehtojen 2.3 kohdassa on sovittu muista tiliä kos-
kevista ilmoituksista. 
 
Tilisopimuksen, siihen liittyvien ehtojen ja hinnaston 
muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankoh-
dasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukau-
den kuluttua ilmoituksen toimittamisesta tilinomista-
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jalle. Tilinomistajan katsotaan saaneen ilmoituksen koh-
dassa 2.3 tarkoitetussa ajassa. 
 
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas 
muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä 
ilmoita pankille sähköisesti verkkopankin viestijärjestel-
män kautta tai kirjallisesti vastustavansa muutosta. Asi-
akkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulo-
päivään saakka irtisanoa tilisopimus päättymään heti. 
Jos asiakas vastustaa muutoksia, asiakkaalla ja pankilla 
on oikeus irtisanoa tilisopimus näiden tilin yleisten ehto-
jen kohdan 14 mukaan. 
 
14 Tilisopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja  
purkaminen 
Tilisopimus on voimassa toistaiseksi, jollei toisin ole 
sovittu. 
 
Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, asiakkaalla on 
oikeus milloin tahansa irtisanoa tilisopimus päättymään 
heti, jolloin tilillä olevat varat on nostettava. Pankilla on 
oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään kahden (2) kuu-
kauden kuluttua irtisanomisesta, jollei tilisopimuksessa 
ole sovittu pidemmästä irtisanomisajasta. 
 
Tilinomistajalla on oikeus purkaa tilisopimus päätty-
mään heti, jos pankki on olennaisesti rikkonut tilisopi-
mukseen perustuvia velvoitteitaan. Tällöin myös tilillä 
olevat varat on nostettava. Pankilla on oikeus purkaa tili-
sopimus päättymään heti, jos tilinomistaja tai muu tilin-
käyttöön oikeutettu henkilö on  
• rikkonut olennaisesti tilisopimukseen perustuvia vel-

voitteita, 
• toiminut olennaisesti tilisopimuksen tarkoitusta vas-

taan ja väärinkäyttänyt siihen perustuvia oikeuksia 
tai 

• muuten menetellyt pankkia taikka sen toimihenkilöä 
kohtaan siten, että tilisopimuksen jatkamista ei voida 
pitää pankin kannalta kohtuullisena. 

 
Pankki lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan il-
moituksen tilinomistajalle kohdassa 2.3 mainituilla ja so-
vituilla tavoilla.  
 
Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on ku-
lunut tai tilisopimus on purettu edellä mainitulla tavalla. 
 
Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhtey-
dessä tiliin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät mak-
settavaksi heti, kun tilisopimuksen irtisanomisaika on 
kulunut tai purkaminen on tullut voimaan. Pankin on pa-
lautettava tilinomistajan ennakolta maksamat maksut ja 

palkkiot siltä osin, kun ne kohdistuvat irtisanomisen voi-
maantulon jälkeiseen aikaan. 
 
Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana varoja, 
pankki säilyttää niitä tilinomistajan lukuun. Varoille ei 
makseta korkoa. Pankilla on myös oikeus lähettää varat 
tilinomistajalle maksuosoituksena postitse kohdan 2.2 
mukaiseen osoitteeseen. 
 
Kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purka-
minen on tullut voimaan, tiliin liittyviä palveluja ei voida 
enää käyttää.  
 
15 Tilin omistajaan tai käyttöoikeuden haltijaan kohdis-
tuvat kansainväliset pakotteet 
 
Jos tilinomistaja tai tilin käyttöoikeuden haltija joutuu 
suoraan tai välillisesti Yhdistyneiden Kansakuntien, Iso-
Britannian, Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin tai minkä 
tahansa Euroopan talousalueeseen kuuluvan jäsenval-
tion, tai minkä tahansa paikallisen toimivaltaisen viran-
omaisen pakotteiden kohteeksi tai vaikutuksen alaiseksi, 
pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä tai 
muulla tavoin ryhtyä tilin käyttöä rajoittaviin toimenpitei-
siin, oikeus sulkea tili, oikeus irtisanoa tilisopimus ja oi-
keus purkaa tilisopimus.  
 
Pankki ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä va-
hingoista, joita mahdollisesti aiheutuu siitä, ettei tilin 
käyttö ole mahdollista tai toimeksiantoja ei toteuteta, tai 
niiden keskeytyksestä tai mistään muustakaan pakottei-
siin liittyviin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka pankki 
harkintansa mukaan on katsonut tarpeelliseksi. 
 
16 Ylivoimainen este 
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että 
sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellai-
nen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei 
ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea 
huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei 
vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen 
perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muu-
alla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia. 
 
Pankki ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu la-
kosta, saarrosta, sulusta, boikotista tai muusta vastaa-
vasta olosuhteesta, vaikka se ei pankkia suoraan koskisi-
kaan tai vaikka pankki itse olisi siinä mukana. 
 
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopija-
puolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdan-
neesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa yli-
voimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä.  
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17 Vahingonkorvausvastuu 
Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle aiheu-
tuneen välittömän ja välillisen vahingon kohtien 17.1, 
17.2 ja 18 mukaisesti. Kansainvälisistä pakotteista joh-
tuvien vahinkojen osalta pankin vahingonkorvausvastuu 
on määritelty kohdassa 15. 
 
 
Pankki on lisäksi velvollinen korvaamaan tilinomistajalle 
pankin virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneen korko-
tappion. Pankki palauttaa perimänsä palvelumaksut vain 
siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen 
virheeseen tai laiminlyöntiin.  
 
Tilinomistajalla ei ole oikeutta saada pankilta korvausta, 
jollei tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu ilmoita vir-
heestä pankille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän ha-
vaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. 
Pankki ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jos pankin vel-
voitteen on estänyt edellä 16 kohdassa tarkoitettu ylivoi-
mainen este.  
 
17.1 Välittömät vahingot  
Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle sen vä-
littömän vahingon, joka on aiheutunut pankin virheestä 
tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat 
esimerkiksi virheen selvittämisestä aiheutuneet välttä-
mättömät selvittelykustannukset. 
 
17.2 Välilliset vahingot 
Pankki vastaa tilinomistajalle huolimattomuudesta ai-
heuttamistaan välillisistä vahingoista, kun kyse on mak-
supalvelulaissa säädettyjen tai sen perusteella tilisopi-
muksessa sovittujen velvoitteiden vastaisesta menet-
telystä. Tällöin välillisinä vahinkoina pidetään pankin vir-
heellisestä menettelystä tai siitä aiheutuvien toimenpi-
teiden vuoksi aiheutunutta tulon menetystä, muuhun so-
pimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahin-
koa tai muuta näihin rinnastettavaa vaikeasti ennakoita-
vaa vahinkoa. Pankki ei kuitenkaan vastaa maksutoimek-
siannon toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai 
laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista. 
 
Pankin korvattavaksi voi kuitenkin tulla vain sellainen vä-
lillinen vahinko, joka on syy-yhteydessä pankin lain tai so-
pimuksen vastaiseen menettelyyn ja joka on ollut pankin 
kohtuudella ennakoitavissa. 
 
Pankki ei voi vedota vastuunrajoituksiin, jos pankki tai 
joku, jonka menettelystä se vastaa, on aiheuttanut vahin-
gon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. 
 
 

18 Vahingon rajoittaminen  
Tilinomistajan tai muun tilin käyttöön oikeutetun on ryh-
dyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoitta-
miseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahin-
gosta tältä osin.  
 
Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella 
pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voi-
daan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rik-
komuksen syy, asiakkaan mahdollinen myötävaikutus va-
hinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin 
mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen 
sekä muut olosuhteet. 
 
19 Sopimuksen siirtäminen 
Pankilla on oikeus siirtää tilisopimus kokonaan tai osit-
tain kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolman-
nelle asiakasta kuulematta. Asiakas ei ole oikeutettu siir-
tämään sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuk-
sia. 
 
20 Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot 
Asiakas voi saattaa tilin yleisiä ehtoja ja tilisopimusta 
koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvon-
nan (FINE, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pank-
kilautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, 
www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. 
 
21 Valvontaviranomaiset 

Pankin toimintaa valvova viranomainen on Finanstilsy-
net, Århusgade 110, DK-2100 Kööpenhamina Ø, 
Tanska, puhelin +45 33 55 82 82, www.finanstilsy-
net.dk. 
 
Pankin toimintaa valvoo valtuuksien puitteissa myös:  
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103,  
00101 Helsinki.  
 
Kuluttaja-asioissa pankin toimintaa valvoo myös  
kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi), Kilpailu- ja kuluttajavi-
rasto, PL 5, 00531 HELSINKI, puhelin 029 505 3000 
(vaihde). 
 
22 Oikeuspaikka ja sovellettava laki 
Tilisopimuksesta ja siihen liittyvistä ehdoista aiheutuvat 
riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka 
tuomiopiirissä pankilla on toimipaikka tai sen hallintoa 
pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitse-
van paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopii-
rissä tilinomistajalla on kotipaikka tai vakituinen asuin-
paikka. Jollei tilinomistajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, 

http://www.finanstilsynet.dk/
http://www.finanstilsynet.dk/
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riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuo-
miopiirissä pankilla on toimipaikka tai sen hallintoa pää-
asiallisesti hoidetaan. 
 
Tähän tilisopimukseen ja siihen liittyviin ehtoihin sovelle-
taan Suomen lakia. 
 
23 Talletussuoja ja talletuksen verotus 
Tilisopimuksen tarkoittamalla tilillä olevat varat kuuluvat 
kulloinkin voimassa olevan Tanskan talletussuojan piiriin 
Tanskan laissa säädetyssä laajuudessa. Lisätietoja 
www.danskebank.fi/talletussuoja. 

 
Tilinomistaja vastaa tilisopimuksesta kulloinkin voi-
massa olevan lainsäädännön mukaisesti aiheutuvista 
veroista ja näihin rinnastettavista maksuista (esim. kor-
kotulon lähdeverosta). 
 
 
24. Tietosuojatiedote 
Tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi tarjotak-
semme sinulle palveluita ja ratkaisuja sekä noudat-taak-
semme finanssialan yrityksiä koskevia lainsäädännön 
vaatimuksia. Voit lukea tietosuojatiedotteestamme 
www.danskebank.fi/tietosuoja mitä tietoja sinusta tal-
lennamme, kuinka käsittelemme tietojasi ja mitkä ovat 
henkilötietoihin liittyvät oikeutesi. Tietosuojatiedote on 
saatavissa myös kirjallisena. Löydät tietosuojatiedot-
teesta myös yhteystietomme, mikäli sinulla on kysyttä-
vää. 

http://www.danskebank.fi/talletussuoja
http://www.danskebank.fi/tietosuoja
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