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Näitä ehtoja sovelletaan laskuttajan ja Danske Bankin 
(jäljempänä ‘Pankki’) välisissä SEPA-suoraveloitus-
maksuissa, kun laskuttajan tili on Danske Bankissa. 
Laskuttajan tilin ollessa muussa Danske Bank -kon-
sernin maassa on palvelusta tehtävä paikallinen Busi-
ness Online -sopimus, ja palvelulla on paikalliset eh-
tonsa.  
 
Näitä ehtoja sovelletaan SEPA-suoraveloituksen mo-
lempiin malleihin: SEPA-suoraveloitukseen (CORE) 
sekä Yritysten väliseen SEPA-suoraveloitukseen 
(B2B). Erot mallien välillä on kuvattu näissä ehdoissa.  
 
Tehdessään SEPA-suoraveloitussopimuksen laskut-
taja hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi.  
 
SEPA-suoraveloituspalveluun sovelletaan näiden eh-
tojen lisäksi soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia 
• Yritystilien yleisiä ehtoja 
• Euromaksualueella välitettävien euromaksujen 

yleisiä ehtoja. 
 
Jos näiden ehtojen erikielisten versioiden välillä on 
ristiriita, sovelletaan ensisijassa näiden ehtojen suo-
menkielistä versiota.  
 
SEPA-suoraveloituspalvelussa noudatetaan EPC:ssa 
(European Payments Council) laadittua, kulloinkin voi-
massa olevaa EPC Rulebook:ia, joka on saatavissa 
osoitteessa www.europeanpaymentscouncil.eu 
 
SEPA-suoraveloituspalvelun käyttö edellyttää, että 
laskuttajalla on  
• palveluun soveltuva euromääräinen tili Pankissa 
• sopimus Business Onlinesta ja/tai aineistosiirto-

palvelusta  
• Pankin kanssa sovittu SEPA-suoraveloituksen las-

kuttajan palvelutunnus 
• Pankin myöntämä suoraveloituslimiitti CORE-mal-

lia käytettäessä. 
 

Pankki ratkaisee asiakaskohtaisen arvion perusteella 
voidaanko SEPA-suoraveloituslaskutuspalvelu-sopi-
mus tehdä.  
 
1. Määritelmät 
 
Business Online 
Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, 
jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada 
tilitietoja, maksaa laskuja ja antaa muita toimeksian-
toja Pankille.  
 
EPC (European Payments Council, Euroopan maksu-
neuvosto) Euroopan pankkisektorin yhteistyöjärjestö. 
Tietoja EPC:n toiminnasta on saatavissa verkkosi-
vuilta osoitteesta www.europeanpaymentscouncil.eu.  
 
Eräpäivä 
Laskuttajan maksutoimeksiannossa ilmoittama mak-
sun veloituspäivä. Eräpäivän on oltava Euroalueen 
maksupäivä (TARGET).  
 
Euromaksualueen maksupäivä (TARGET) 
Euroopan keskuspankin määrittelemä päivä, jona 
maksutapahtumia voidaan käsitellä. Euromaksualu-
een maksupäivät voivat olla Suomen kansallisia juhla-
pyhiä tai muita päiviä, joita ei lueta Suomessa pankki-
päiviksi (ei kuitenkaan lauantai- tai sunnuntaipäiviä). 
 
Hylätty maksu 
Laskuttajan lähettämä suoraveloituspyyntö, jota ei ole 
voitu toteuttaa.  
 
Laskunaihe 
Laskuttajan ja maksajan välisen laskutuksen peruste, 
joka on merkitty laskun aiheeksi Laskuttajalle annet-
tuun valtakirjaan. Näitä aiheita voi laskuttajakohtai-
sesti olla useita. 
 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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Laskuttajan palvelutunnus 
Laskunaihekohtainen Pankin muodostama tunnus, 
jolle laskuttajan SEPA-suoraveloitussopimus on tehty. 
Pankki muodostaa palvelutunnuksen suomalaisten 
SEPA-suoraveloituksen laskuttajan palvelutunnus-
sääntöjen mukaisesti. Palvelutunnusta käytetään lä-
hetettäessä SEPA-suoraveloitusmaksuja Pankkiin ve-
loitettaviksi maksajan tileiltä.  
 
Maksun palauttaminen 
Maksaja tai maksajan pankki voi vaatia maksun pa-
lauttamista kohdan 7 mukaisesti. Maksun rahamäärä 
veloitetaan laskuttajan tililtä maksun palauttamiseksi 
maksajalle.  
 
Oikeudeton maksu 
Maksu, jolle laskuttaja ei voi esittää asianmukaisesti 
allekirjoitettua voimassa olevaa valtakirjaa. Oikeute-
tulla maksulla tarkoitetaan suoraveloitusta, jolle las-
kuttaja voi esittää asianmukaisen allekirjoitetun voi-
massaolevan valtakirjan.  
 
Pankkipäivä 
Päivä, jona Pankki on avoinna siten, että se voi osal-
taan toteuttaa maksutapahtuman.  
 
SEPA- suoraveloituspalvelu 
Euromaksualueella käytettävä maksupalvelu, jonka 
avulla laskuttajat voivat veloittaa euromääräisiä mak-
suja maksajan kanssa sovituilta tileiltä.  
 
SEPA-suoraveloituspalvelun mallit  
• SEPA-suoraveloitus (CORE): kuluttajien ja yritys-

ten laskuttamiseen tarkoitettu malli 
• Yritysten välinen SEPA-suoraveloitus (B2B): yri-

tysten laskuttamiseen tarkoitettu malli 
 
Suoraveloitusaineisto 
Laskuttajan pankkiin toimittamat maksutiedot, jotka 
laskuttaja on velvollinen toimittamaan Pankille kulloin-
kin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti. 
Palvelukuvaus on saatavilla Pankin verkkosivuilla 
osoitteessa www.danskebank.fi.  
 
Laskuttaja vastaa suoraveloitusaineiston oikeellisuu-
desta sekä siitä, että maksajan ja laskuttajan välillä 
on voimassaoleva asianmukaisesti allekirjoitettu val-
takirja. Laskuttaja on velvollinen korvaamaan Pankille 
virheellisestä tai puutteellisesta suoraveloitusaineis-
tosta, virheen oikaisusta ja asian selvittelystä aiheu-
tuneet kulut.  

Suoraveloituspyyntö 
Suoraveloituspyyntö on maksutoimeksianto, jolla las-
kuttaja saamansa valtuutuksen mukaisesti veloittaa 
maksajan tililtä sovitun maksun. Suoraveloituspyyn-
nön tulee olla SEPA-suoraveloituspalvelun tietueku-
vauksen mukainen. Pankki ei tarkista suoraveloitus-
pyynnön sisältöä.  
 
Suoraveloituspyynnön peruuttaminen 
Laskuttajalla on oikeus peruuttaa jo Pankkiin lähe-
tetty suoraveloituspyyntö Pankin verkkosivuilta osoit-
teesta www.danskebank.com löytyvien cut-off-aikojen 
puitteissa.  
 
Valtakirja 
Maksajan ja laskuttajan välinen sopimus, jonka perus-
teella laskuttaja voi pyytää Pankkia hyvittämään las-
kuttajan tilille maksajan tililtä veloitettuja maksuja. 
Valtakirja tehdään jokaisesta laskunaiheesta erikseen 
ja sen sisällön tulee noudattaa EPC:n (European 
Payments Council) antamaa ohjeistusta.  
 
Yhtenäinen euromaksualue  
(Single Euro Payments Area, SEPA) 
Euroopassa sijaitseva maantieteellinen alue, jonka si-
sällä suoritetaan euromaksuja. Euromaksualue muo-
dostuu tällä hetkellä Euroopan unionin ja Euroopan ta-
lousalueen jäsenvaltioista.  
 
2. SEPA-suoraveloitus – Laskutuspalvelu 
SEPA-suoraveloitusta käytetään euromääräisten las-
kujen laskuttamiseen maksajilta, jotka ovat antaneet 
laskuttajalle näissä ehdoissa mainitun SEPA-suorave-
loitusvaltakirjan. 
 
Laskuttajan tulee sopia Pankin kanssa käytettävästä 
SEPA-suoraveloituspalvelumallista (SEPA-suoraveloi-
tus/CORE ja/tai Yritysten välinen SEPA-suoraveloi-
tus/B2B). Mikäli laskuttaja käyttää mallia, josta ei ole 
Pankin kanssa sovittu, Pankki hylkää suoraveloitus-
pyynnöt.  
 
Mikäli maksajan pankki edellyttää sopimusta SEPA-
suoraveloituspalvelusta, tulee maksajien sopia palve-
lusta ja käytettävästä mallista pankkinsa kanssa en-
nen kuin laskuttajan lähettämät SEPA-suoraveloitus-
pyynnöt voidaan toteuttaa.  
 
2.1. Palvelun käyttö 
SEPA-suoraveloituspalvelun käyttö edellyttää, että 
laskuttaja on sopinut palvelusta Pankin kanssa.  
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2.2. Valtakirja 
Laskuttajan ja maksajan välisellä valtakirjalla mak-
saja valtuuttaa Pankkia hyvittämään laskuttajan tilille 
maksajan tililtä veloitettuja maksuja.  
 
Valtakirjan tulee sisältää vähintään EPC:n ohjeistuk-
sen mukaiset tiedot.  
 
Valtakirjan säilyttäminen on laskuttajan vastuulla, ja 
laskuttajan tulee tarvittaessa pystyä esittämään 
Pankkiin lähetettyihin suoraveloituspyyntöihin liittyvä 
asianmukaisesti allekirjoitettu voimassaoleva valta-
kirja.  
 
Laskuttajan vastuulla on varmistaa, että Pankkiin lä-
hetetyt suoraveloituspyynnöt ovat maksajien ja las-
kuttajan välillä sovittujen valtakirjojen mukaisia. 
Pankki ei tarkista onko laskuttajan ja maksajan välillä 
voimassaolevaa valtakirjaa eikä suoraveloituspyyn-
nön tietoja.  
 
2.3. Ennakkoilmoitus 
Elleivät maksaja ja laskuttaja ole toisin sopineet, las-
kuttajan on ilmoitettava maksajalle veloitettavista 
SEPA-suoraveloitusmaksuista vähintään 14 päivää 
ennen eräpäivää.  
 
Mikäli laskuttaja ei ole toimittanut maksajalle ennak-
koilmoitusta veloitettavista maksuista, maksajalla on 
oikeus pyytää maksun palautusta. Maksajan pyytä-
essä maksun palautusta, Pankki pyytää laskuttajaa to-
distamaan, että ennakkoilmoitus on annettu maksa-
jalle ajoissa.  
 
2.4. Suoraveloitusaineiston lähettäminen Pankkiin 
Laskuttajan tulee lähettää suoraveloituspyynnöt 
Pankkiin SEPA-suoraveloituspalvelun palvelukuvauk-
sen mukaisesti ja aineiston lähettämiseen liittyviä 
cut-off-aikoja noudattaen. Palvelukuvaus ja cut-off-
ajat on saatavilla verkkosivuilta osoitteesta 
www.danskebank.com. Mikäli aineistoa ei ole lähetetty 
ilmoitetun cut-off-ajan sisällä, Pankki hylkää sen.  
 
Laskuttaja vastaa suoraveloituspyynnön maksutieto-
jen oikeellisuudesta. Laskuttaja on velvollinen korvaa-
maan Pankille oikeudettomasta maksusta aiheutu-
neet kulut tai vahingot. 
 
2.5. Laskuttajan palvelutunnus 
SEPA-suoraveloituspalvelun käyttö edellyttää, että 
laskuttajalla on laskuttajan palvelutunnus. Yhdessä 

Euromaksualueen maassa myönnettyä laskuttajan 
palvelutunnusta voi käyttää laskuttajan roolissa myös 
muissa Euromaksualueen maissa. Suomessa laskut-
tajan palvelutunnus muodostetaan Suomessa sovittu-
jen sääntöjen mukaisesti. 
 
3. Suoraveloituspyynnön välittäminen 
Laskuttaja lähettää valtakirjaan perustuvan suorave-
loituspyynnön Pankkiin, joka välittää suoraveloitus-
pyynnön edelleen maksajan pankkiin. Pankki ei tar-
kista vastaavatko maksutiedot maksajan ja laskutta-
jan välisen valtakirjan tietoja. Laskuttaja vastaa veloi-
tustietojen oikeellisuudesta ja siitä, että suoraveloi-
tuspyyntö perustuu voimassaolevaan valtakirjaan. 
Laskuttajan tulee tarvittaessa pystyä esittämään 
Pankkiin lähetettyihin suoraveloituspyyntöihin liittyvä 
asianmukaisesti allekirjoitettu voimassaoleva valta-
kirja. 
 
Toteutettu maksu näkyy laskuttajan tapahtumaluette-
lossa. Maksun rahamäärä on kuitenkin saatettu ve-
loittaa laskuttajalta ja palauttaa takaisin maksajalle.  
 
4. Suoraveloituspyynnön toteuttamatta jättäminen 

4.1. Maksajan oikeus kieltäytyä suoraveloituksen 
maksamisesta 
Maksaja voi kieltäytyä suoraveloituksen maksami-
sesta viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäi-
vänä. Laskuttaja saa tiedon kieltäytymisestä Business 
Onlinen tai aineistosiirtopalvelun kautta.  
 
4.2. Maksajan pankin oikeus hylätä  
suoraveloituspyyntö 
Maksajan pankilla on oikeus hylätä suoraveloitus-
pyyntö ennen kuin maksu on toteutettu. Laskuttaja 
saa tiedon hylätyistä suoraveloituspyynnöistä Busi-
ness Onlinen tai aineistosiirtopalvelun kautta.  
 
4.3. Maksajan pankin oikeus palauttaa  
suoraveloituspyyntö eräpäivän jälkeen 

SEPA-SUORAVELOITUS (CORE) 
Maksajan pankilla on oikeus viiden euromaksualueen 
maksupäivän (TARGET) ajan eräpäivästä palauttaa 
laskuttajalle suoraveloituspyyntö, jota maksajan 
pankki ei ole voinut toteuttaa esim. maksajan tililtä 
puuttuvan katteen vuoksi. Saatuaan maksajan pan-
kilta suoraveloituspyynnön palautuksen, Pankilla on 
oikeus veloittaa laskuttajan tililtä sinne eräpäivänä hy-
vitetyn suoraveloituksen määrä ja palauttaa se mak-
sajan pankille.  
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YRITYSTEN VÄLINEN SEPA-SUORAVELOITUS 
(B2B) 
Maksajan pankilla on oikeus kolmen euromaksualu-
een maksupäivän (TARGET) ajan maksupäivästä pa-
lauttaa laskuttajalle suoraveloituspyyntö, jota maksa-
jan pankki ei ole voinut toteuttaa esim. maksajan tililtä 
puuttuvan katteen vuoksi. Saatuaan maksajan pan-
kilta suoraveloituspyynnön palautuksen, Pankilla on 
oikeus veloittaa laskuttajan tililtä sinne maksupäivänä 
hyvitetyn suoraveloituksen määrä ja palauttaa se 
maksajan pankille.  
 
Mikäli maksajan pankki ilmoittaa palautuksen syyn, 
laskuttaja saa tiedon siitä Business Onlinen tai aineis-
tosiirtopalveluiden kautta.  
 
Pankilla on oikeus veloittaa palvelumaksu palautettu-
jen maksujen käsittelystä voimassaolevan palveluhin-
naston mukaisesti.  
 
5. Maksujen palauttaminen  

5.1. Maksajan oikeus pyytää maksun palautusta 
Maksajalla on oikeus pyytää jo toteutetun maksun pa-
lautusta.  
 
Maksun palautuksen yhteydessä laskuttajalta veloite-
taan alkuperäisen maksun rahamäärä. 
 
5.1.1. Yleinen maksunpalautusoikeus 

SEPA-SUORAVELOITUS (CORE) 
Maksajalla on oikeus toteutetun SEPA-suoraveloitus-
maksun (CORE) palautukseen kahdeksan viikon ajan 
maksupäivästä. 
 
Jos Pankki saa suoraveloituksen palautuspyynnön 
kahdeksan viikon sisällä maksupäivästä, maksun ra-
hamäärä veloitetaan laskuttajan tililtä ja palautetaan 
maksajan pankin kautta maksajalle. Palautustapah-
tuma näkyy laskuttajan tapahtumaluettelossa ja tiliot-
teella. Pankilla on oikeus veloittaa laskuttajalta palve-
luhinnaston mukainen palvelumaksu palautuksen kä-
sittelystä.  
 
YRITYSTEN VÄLINEN SEPA-SUORAVELOITUS 
(B2B) 
Maksulla ei ole yleistä palautusoikeutta.  
 

5.1.2. Oikeudettomat maksut 

SEPA-SUORAVELOITUS (CORE) 
Jos maksu on maksajan mielestä oikeudeton, hän voi 
pyytää pankkinsa kautta maksun palautusta 13 kuu-
kauden sisällä maksupäivästä.  
 
YRITYSTEN VÄLINEN SEPA-SUORAVELOITUS 
(B2B) 
Jos maksu on maksajan mielestä oikeudeton, hän voi 
pyytää laskuttajan pankkia palauttamaan maksun 
oman pankkinsa kanssa sovitun määräajan sisällä, 
kuitenkin viimeistään 13 kuukauden sisällä maksupäi-
västä.  
 
5.2. Laskuttajan velvollisuus maksujen  
palautuksissa 
Jos Pankki saa oikeudettoman maksun palautuspyyn-
nön, laskuttajan velvollisuus on Pankin pyynnöstä 
esittää Pankille maksuun liittyvä asianmukaisesti alle-
kirjoitettu voimassaoleva valtakirja seitsemän pankki-
päivän sisällä pyynnön esittämisestä. Mikäli laskut-
taja ei pysty esittämään valtakirjaa, Pankki veloittaa 
maksun rahamäärän laskuttajan tililtä.  
 
Valtakirjan säilyttäminen on laskuttajan vastuulla ja 
laskuttajan tulee tarvittaessa pystyä esittämään 
Pankkiin lähetettyihin suoraveloituspyyntöihin liittyvä 
asianmukaisesti allekirjoitettu voimassaoleva valta-
kirja. Mikäli laskuttaja ei pysty esittämään valtakirjaa, 
rikkoo hän Pankin kanssa tehtyä sopimusta (ks. kohta 
7). 
 
Jos Pankki saa oikeudettoman Yritysten välisen 
SEPA-suoraveloitusmaksun (B2B) palautuspyynnön, 
Pankilla on oikeus veloittaa maksun rahamäärä las-
kuttajan tililtä. Pankki tutkii pyynnön ja arvioi pyynnön 
aiheellisuuden. Mikäli maksajan palautuspyyntö on ai-
heellinen, Pankilla on oikeus periä laskuttajalta pyyn-
nön käsittelystä aiheutuneet kulut voimassaolevan 
hinnastonsa mukaisesti.  
 
6. SEPA-suoraveloitussopimuksen päättyminen 

6.1. Irtisanominen asiakkaan toimesta 
Laskuttaja voi irtisanoa Pankin kanssa tehdyn SEPA-
suoraveloitussopimuksen milloin tahansa kirjallisesti. 
Sopimuksen irtisanomisen jälkeen Pankki peruuttaa 
kaikki Pankkiin saapuneet suoraveloituspyynnöt, joita 
ei vielä ole lähetetty maksajan pankkiin. Maksajan 
pankkiin lähetettyjä suoraveloituspyyntöjä ei peruu-
teta.  
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Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan heti, kun 
Pankilla on ollut mahdollista viedä tieto irtisanomi-
sesta järjestelmiinsä. Laskuttajalle saapuvat maksut 
palautetaan maksajille mikäli laskuttaja lopettaa ti-
linsä Pankissa.  
 
6.2. Irtisanominen pankin toimesta 
Pankki voi irtisanoa SEPA-suoraveloitussopimuksen 
ilmoittamalla asiasta kirjallisesti vähintään kuukausi 
etukäteen. Sopimus voidaan purkaa päättymään välit-
tömästi ilman irtisanomisaikaa, jos laskuttaja on syyl-
listynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen (ks. kohta 
7).  
 
6.3. Sopimuksen päättyminen ilman irtisanomista 
Sopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa ja –ilmoitusta 
mikäli asiakkaalla ei ole voimassaolevaa 
• Business Onlineen rekisteröityä euromääräistä ti-

liä Danske Bankissa 
• Business Online -sopimusta 
• SEPA-suoraveloituksen laskuttajan palvelutun-

nusta 
• suoraveloituslimiittiä jos käytössä CORE-malli 
 
Jos sopimus päättyy yllä mainituista syistä, saapuvat 
maksut palautetaan maksajan pankille.  
 
7. Sopimuksen purkautuminen 
Mikäli laskuttaja asetetaan konkurssiin, hakee yrityk-
sen saneerausmenettelyä tai asetetaan selvitystilaan, 
Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään vä-
littömästi ilmoittamalla siitä laskuttajalle kirjallisesti. 
Pankilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välit-
tömästi, jos laskuttaja rikkoo olennaisesti sopimusta.  
Esimerkki tällaisesta rikkomuksesta on tilanne, jossa 
laskuttaja lähettää oikeudettomia suoraveloituspyyn-
töjä, ei toimita ennakkoilmoituksia maksajille tai käyt-
tää virheellistä laskuttajan palvelutunnusta tai ti-
lanne, jossa laskuttaja asetetaan konkurssiin, hakee 
yrityksen saneerausmenettelyä tai asetetaan selvitys-
tilaan.  
 
8. Vahingonkorvausvastuut ja rajoitukset 

8.1. Laskuttajan vastuu 
Laskuttaja sitoutuu korvaamaan kaiken vahingon, 
jonka laskuttajan tämän sopimuksen vastainen tai 
muu laskuttajan syyksi luettava toiminta pankille ai-
heuttaa. Laskuttaja vastaa kaikista toimintaan osallis-
tuvan henkilöstönsä aiheuttamista virheistä ja väärin-
käytöksistä aiheutuneista vahingoista. Laskuttaja ei 

ole vahingonkorvausvelvollinen siltä osin kuin vahin-
gon syntymiseen on vaikuttanut vahingon kärsinyt so-
pijapuoli tai tämän puolesta toiminut henkilö. 
 
8.2. Pankin vastuu 
Pankki on toiminnassaan velvollinen korvaamaan sen 
välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin laimin-
lyönnistä tai virheestä. Pankki ei vastaa pankin laimin-
lyönnin tai virheen vuoksi aiheutuneista mahdollisista 
välillisistä vahingoista kuten esim. saamatta jää-
neestä voitosta tai tuotosta, tulonmenetyksestä, vero-
seuraamuksesta, korkomenetyksestä tai muusta näi-
hin rinnastettavasta vahingosta, jota pankki ei voi koh-
tuudella ennakoida. 
 

8.3. Ylivoimainen este 
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 toistaiseksi. 
 
9. Palvelumaksut 
Pankki perii SEPA suoraveloituspalvelusta kulloinkin 
voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset palvelu-
maksut. Palveluhinnasto on saatavissa lähimmästä 
konttorista.  
 

10. Näiden ehtojen muutokset 
Pankilla on oikeus muuttaa näitä sääntöjä tai ehtoja 
tässä sopimuskohdassa mainitulla tavalla. 
 
10.1. Olennainen muutos 
Pankki ilmoittaa maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti 
sopimuksen ehtojen muutoksen, joka olennaisesti li-
sää asiakkaan velvollisuuksia tai olennaisesti vähen-
tää asiakkaan oikeuksia eikä johdu lain muutoksesta, 
viranomaisen määräyksestä tai pankkien maksujenvä-
litysjärjestelmän muutoksesta. Muutos tulee voimaan 
pankin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisin-
taan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähet-
tämisestä asiakkaalle. Pankilla on oikeus ilmoittaa 
muutoksesta myös julkaisemalla muutos Pankin verk-
kosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi, jolloin sa-
nottu aika lasketaan muutoksen julkaisemisajankoh-
dasta. 

http://www.sampopankki.fi/


SEPA-SUORAVELOITUS – LASKUTUSPALVELUEHDOT  

 
  Sivu 6 ( 6) 

 

 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 

 

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä Pankin ilmoit-
tamasta ajankohdasta lukien, jos maksaja ei irtisano 
sopimusta päättymään ennen muutoksen voimaantu-
loa. Pankki ei peri asiakkaalta irtisanomisesta kuluja. 
 
10.2. Muu muutos 
Jos sopimuksen ehtojen muutos ei olennaisesti lisää 
asiakkaan velvollisuuksia eikä olennaisesti vähennä 
asiakkaan oikeuksia tai jos muutos johtuu lain muu-
toksesta, viranomaisen määräyksestä tai pankkien 
maksujenvälitysjärjestelmän muutoksesta, Pankilla 
on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muu-
tos Pankin toimipaikassa tai pankin verkkosivuilla 
osoitteessa www.danskebank.fi. Muutos astuu voi-
maan pankin ilmoittamana ajankohtana. Sopimus jat-
kuu muutetun sisältöisenä Pankin julkaisemasta tai il-
moittamasta muutoksen voimaantulospäivästä lukien. 
Asiakkaalla ja Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus 
kohdan 6 mukaisesti.  
 

11. Erimielisyydet ja sovellettava laki  
Mikäli sopimukseen liittyvää erimielisyyttä ei saada 
ratkaistuksi neuvotteluteitse, sopimusta koskevat eri-
mielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjä-oikeudessa. 
Mikäli asiakkaan kotipaikka on muualla kuin Suo-
messa, pankilla on kuitenkin oikeus saattaa asia asi-
akkaan kotivaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
 
Näissä sopimusehdoissa tarkoitettuihin palveluihin 
sovelletaan Suomen lakia, elleivät osapuolet ole toisin 
sopineet.  
 
Lisätietoja valitusoikeudesta annetaan Pankin yritysti-
lien yleisissä ehdoissa.  

http://www.sampopankki.fi/

