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1. Tillämpningsområde 
Dessa användarvillkor för Mastercard Corporate 
Card-kreditkort tillämpas på kreditkonton som 
Danske Bank A/S, Finland filial (nedan ”banken”) bevil-
jar sina företagskunder och/eller arbetstagare i före-
tagskundernas tjänst samt till kontona anslutna Mas-
tercard Corporate Classic-, Mastercard Corporate 
Gold- och Mastercard Corporate Platinum-kreditkort 
(nedan ”kort”).  
 
Utöver dessa villkor tillämpas på korten och deras an-
vändning vid var tid gällande 
• allmänna kortvillkor för företagskunder, om det är 

fråga om ett kort med företagets betalningsansvar 
• allmänna kortvillkor för privatkunder, om det är fråga 

om ett kort med kortinnehavarens betalningsansvar 
• villkor i anslutning till företagets konto och 
• villkor i anslutning till övriga av företaget använda 

tjänster.  
 
Vid eventuella motstridigheter mellan olika språk-
versioner av villkoren tillämpas i första hand de finsk-
språkiga villkoren. Vid eventuella motstridigheter mel-
lan ovannämnda villkor och användarvillkoren för 
Mastercard Corporate Card-kreditkort tillämpas i 
fråga om krediten i första hand dessa användarvillkor 
för Mastercard Corporate Card-kreditkort. 
 
2. Öppnande av Mastercard Corporate-konto och be-
viljande av kort 
Banken kan utifrån en skriftlig ansökan bevilja ett 
Mastercard Corporate-konto (nedan ”kreditkonto”) till 
ett företag med verksamhet i Finland (nedan ”kontoin-
nehavaren”) eller en arbetstagare i företagskundens 
tjänst (nedan ”kortinnehavaren”) som har regel-
bundna inkomster, fast bostad och bevisat sköter 
sina penningärenden klanderfritt och som inte har re-
gistrerade betalningsstörningar. 
 
Det kort som påvisar rätten att disponera kreditkon-
tot beviljas på ansökan av kontoinnehavaren till en i 
samband med öppnandet av kreditkontot eller senare 
skriftligen namngiven person (kortinnehavaren). 
 
Genom att underteckna ansökan försäkrar kontoinne-
havaren och/eller kortinnehavaren att uppgifterna i 
ansökan är korrekta och förbinder sig att följa villko-
ren för kortavtalet och servicetaxan.  

Avtalet träder i kraft efter att banken har godkänt an-
sökan. Som bekräftelse på att ansökan har godkänts 
får konto- och/eller kortinnehavaren ett kort och en 
PIN-kod. Banken har rätt att avslå en kreditkonto- och 
kortansökan utan att ange någon orsak. 
 
3. Användning av kortet 
Kortet kan användas som betalningsmedel på de ser-
viceställen i Finland och utomlands som accepterar 
betalningar med Mastercard-kreditkort. Med kortet 
kan i Finland göras uttag från kreditkontot i kontant-
automat och övriga uttag och debiteringar på det sätt 
som banken meddelat. Utomlands kan med kortet gö-
ras kontantuttag från kreditkontot i automater som 
hör till Mastercard-systemet och de serviceställen 
som har rätt att godkänna Mastercard-kreditkort.   
 
Genom att underteckna inköpsverifikat eller genom 
att använda kortet tillsammans med PIN-koden eller 
en identifierare godkänner kortinnehavaren de avtal 
som han eller hon ingått och förbinder sig att till ban-
ken betala den skuld som uppstått genom inköp, kon-
tantuttag eller andra debiteringar. Kortinnehavaren 
ansvarar för att den kreditlimit som beviljats inte 
övertrasseras. Banken har rätt att avbryta använd-
ningen av krediten omedelbart, om den avtalade kre-
ditlimiten övertrasseras. Kortet får inte användas, om 
det på kreditkontot finns fordran som förfallit till be-
talning.  
 
Kortet är personligt och ska förvaras omsorgsfullt 
samt skilt från den tillhörande PIN-koden. För kontoin-
nehavarens och kortinnehavarens ansvar i händelse 
av att kortet förkommer redogörs i de allmänna villko-
ren i punkten ”Ansvar för obehörig användning av kor-
tet”. 
 
Banken har rätt att från kortinnehavarens kreditkonto 
betala de fordringar av butiker eller andra affärsföre-
tag som uppstått då kortinnehavaren har använt sitt 
kort och godkänt transaktionen för betalning med sin 
underskrift eller med sin hemliga PIN-kod. Banken har 
rätt att fastställa kontrollgränser för inköp och kon-
tantuttag samt maximibelopp för användningen av 
kortet. Banken har rätt att av orsak vägra godkänna 
enskilda inköp eller kontantuttag.  
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4. Kreditlimit 
Kunden väljer kreditlimiten i ansökan. Den kreditlimit 
som beviljats framgår av fakturan. Banken har rätt att 
ändra den kreditlimit som sökts. 
 
5. Betalningsansvar 
Kontoinnehavaren ansvarar för alla transaktioner 
som gjorts med kort som är anslutna till kontot och 
för avgifter och arvoden i anslutning till användningen 
av kortet. Kontoinnehavaren ansvarar för de kort-
transaktioner som kortinnehavaren gjort, även om 
kortinnehavarens rätt att använda kortet skulle ha 
upphört redan tidigare. 
 
Kortinnehavaren ansvarar för korttransaktioner som 
gjorts med ett kort som är på kortinnehavarens betal-
ningsansvar samt för avgifter och arvoden i anslutning 
till användningen av kortet på det sätt som fastställs i de 
allmänna kortvillkoren för privatkunder.  
 
6. Kreditränta 

6.1 Räntan på en kredit med rörlig ränta 
Inköp, kontantuttag, gireringar och övriga debiteringar 
som gjorts under faktureringsperioden är räntefria 
fram till förfallodagen, varefter en ränta enligt kredit-
avtalet beräknas på den obetalda skulden. Den del av 
fakturans slutsumma som kontoinnehavaren eller 
kortinnehavaren inte betalar på fakturans förfallodag 
är räntebärande kredit. 
 
Kreditens totalränta består av den i kreditavtalet av-
talade referensräntan och marginalen. Referensrän-
tans värde justeras på räntejusteringsdagarna, vilka 
är den 1 mars, juni, september och december. Refe-
rensräntan är noteringen av 3 månaders euriborrän-
tan (referensränta) med tillägg för 6 procentenheter. 
Om noteringen av referensräntan är negativ, används 
noll som referensräntans värde. Om räntejusterings-
dagen inte är en bankdag, används som referensrän-
tans värde det värde som referensräntan har på den 
bankdag som följer efter justeringsdagen. Om refe-
rensräntans värde ändras på justeringsdagen, ändras 
krediträntan på motsvarande sätt. Räntan beräknas 
för tiden mellan dagen då den räntefria betalningsti-
den utgår och betalningsdagen enligt verkliga ränte-
dagar och som divisor används talet 365. 
 
Ändringar av referensräntan tillämpas omedelbart 
utan förhandsanmälan. Information om ränteänd-
ringar lämnas i efterskott en gång per månad på fak-
turan eller kontoutdraget. Referensräntans värden 
finns att få på bankens kontor. 
 
Kortinnehavaren underrättas om räntefixeringspe-
riodens ränteprocent i samband med fakturan.  

Om tillhandahållandet av Euribor har upphört väljer 
banken att ersätta referensräntan med en referensränta 
som förvaltaren av Euribor, behörig myndighet eller 
lagstiftare officiellt har utsett eller rekommenderat som 
ersättare för Euribor.   
 
Om ingen ersättande referensränta utses för Euribor 
väljer banken en ersättande referensränta. Vid val av 
ersättande referensränta tar banken om rimligen möjligt 
hänsyn till relevant marknadspraxis samt anvisningar 
och rekommendationer publicerade av organisationer 
och offentliga organ som deltar i uppläggningen av 
relevanta marknadsstandarder.   
 
Om tillhandahållandet av Euribor inte upphör men den 
enligt bankens bedömning har ändrats väsentligt utser 
banken en ersättande referensränta för krediten i 
enlighet med ovannämnda principer. 
 
Om tillhandahållandet av Euribor har upphört tillfälligt 
eller inte finns att tillgå utser banken en ersättande 
referensränta att tillämpas på krediten under 
mellantiden i enlighet med ovannämnda principer.  
 
Ersättande referensränta träder i kraft när banken har 
informerat kontoinnehaveren och/eller kortinnehavaren 
om ändringen.  
 
 
6.2 Dröjsmålsränta 
Om minimiamorteringen inte betalas senast på förfal-
lodagen, har banken rätt att debitera dröjsmålsränta 
för det försenade beloppet för tiden från förfallodagen 
till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7 procenten-
heter högre än den vid var tid gällande referensränta 
som avses i 12 § i räntelagen.  
 
Dröjsmålsräntan är emellertid alltid minst lika stor 
som den ränta som tas ut på krediten.  
 
7. Fakturering och återbetalning av krediten 
Inköp, kontantuttag, gireringar från kreditkontot samt 
räntebärande kredit, kredit- och dröjsmålsräntor och 
övriga i dessa användarvillkor och i servicetaxan 
nämnda avgifter faktureras i euro månatligen av kon-
toinnehavaren per konto.  
 
Av fakturan framgår det totala beloppet av den utnytt-
jade krediten. Om kunden betalar den utnyttjade kre-
diten i sin helhet senast på förfallodagen, är inköpen 
räntefria. Av fakturan framgår dessutom minimiamor-
teringen, som är det minimibelopp som enligt avtal 
ska betalas månatligen. Minimiamorteringen inklude-
rar räntan och eventuella andra arvoden. Utöver den 
avtalade minimiamorteringen ska den minimiamorte-
ring som förfallit till betalning samt den andel av fak-
turans slutsumma som överstiger den avtalade kre-
ditlimiten betalas. Kortinnehavaren kan avtala med 
banken om ändring av minimiamorteringens belopp.   
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Fakturans förfallodag är den i kreditavtalet fastställda 
förfallodagen, varvid kortinnehavaren ska betala 
minst minimiamorteringen. Om förfallodagen inte är 
en bankdag, flyttas betalningsdagen fram till nästa 
bankdag. En betalning är giltig endast då den betalats 
in på bankens konto. Anmärkningar mot fakturan ska 
göras skriftligen inom rimlig tid, normalt inom sju (7) 
dagar efter att fakturan mottagits. För anmärkningen 
ska kortinnehavaren spara det verifikat som erhållits 
på korttransaktionen.  
Kortinnehavaren har rätt att kostnadsfritt betala ett 
större belopp än den avtalsenliga minimiamorte-
ringen eller återbetala hela skulden i förtid.  
 
Banken skickar fakturan och andra meddelanden som 
rör krediten på avtalat sätt till kortinnehavaren eller 
kontoinnehavaren på den adress som de meddelat 
banken eller som erhållits från befolkningsregistret.  
 
Om en faktura eller ett annat meddelande som gäller 
krediten skickas till ovannämnda adress, anses med-
delandet ha nått mottagaren senast den sjunde (7) 
dagen efter att det har skickats.   
 
8. Särskilda grunder för avslutande av kreditavtalet 
Om kortinnehavaren eller kontoinnehavaren använder 
kortet i strid med villkoren och avtalsbrottet är vä-
sentligt, har banken rätt att häva detta kreditavtal 
med omedelbar verkan. Om betalningen av en betal-
tidspost eller en minimiamortering fördröjs med mer 
än en månad och fortfarande är obetald, kan banken 
låta hela fordran förfalla till betalning.  
 
Fordringar som ännu inte förfallit till betalning kan 
också förfalla till betalning i sin helhet, om kortinneha-
varen eller kontoinnehavaren har gett banken vilsele-
dande eller felaktiga uppgifter som har kunnat inverka 
på beviljandet av krediten eller dess villkor, eller om 
han eller hon har gjort sig skyldig till något annat vä-
sentligt avtalsbrott eller försätts i konkurs. 
 
Betalningen förfaller fyra (4) veckor, eller om kortin-
nehavaren tidigare fått en anmärkning om försenad 
betalning eller om annat avtalsbrott, två (2) veckor ef-
ter att meddelandet om att betalningen förfaller har 
avsänts. Om kortinnehavaren betalar det försenade 
beloppet eller rättar till ett annat avtalsbrott inom 
ovannämnda tid, hävs förfallogrunden. På det belopp 
som förfallit till betalning uppbärs dröjsmålsränta i 
enlighet med punkt 6.2. 
 
Även om banken inte skulle ha låtit krediten förfalla 
till betalning genast efter att ha fått kännedom om för-
fallogrunden, har banken inte avstått från sin rätt att 
åberopa den aktuella förfallogrunden 

 
Banken har rätt att överföra den obetalda skulden till 
tredje part som ett indrivningsuppdrag. Kunden an-
svarar för avgifter och kostnader som förorsakas av 
den obetalda skulden och indrivningen av den. 
 
Banken har rätt att anmäla och registerföraren rätt 
att registrera försummelse av betalningen av krediten 
i kreditupplysningsregistret, om det har gått minst tre 
veckor sedan en betalningsanmodan med uppgifter 
om att betalningsstörningen kan registreras i kredit-
upplysningsregistret efter förfallodagen skickats till 
kortinnehavaren eller kontoinnehavaren och betal-
ningen har försenats med minst 60 dagar från den ur-
sprungliga förfallodagen som anges i betalningsanmo-
dan eller om registreringen i övrigt tillåts med stöd av 
lagstiftning eller beslut av dataskyddsmyndighet. 
 
9. Avgifter och arvoden 
Banken har rätt att debitera kortinnehavaren och kon-
toinnehavaren med avgifter och arvoden för kortet 
och skötseln av krediten på det sätt som fastställs i 
bankens servicetaxa eller som avtalats separat. 
 
10. Villkor för e-faktura 
När kontoinnehavaren ingår ett avtal om e-fakturering 
av sin faktura befullmäktigar denne banken att skicka 
fakturan som e-faktura till den e-fakturaadress som 
företaget har angett. Kontoinnehavaren ska godkänna e-
fakturan separat eller betala e-fakturan enligt den 
materialhämtningstjänst som har avtalats med kunden. 
E-fakturaavtalet kan hävas genom ett meddelande till 
banken, varvid följande faktura efter meddelandet inte 
skickas som e-faktura.  
 
11. Rätt till ändringar 
Banken har rätt att ändra sina tjänster, villkoren för 
kreditkortsavtalet och sin servicetaxa på det sätt som 
fastställs i bankens allmänna kortvillkor. 
 
12. Överföring av avtalet 
Banken har rätt att överföra detta avtal med alla dess 
rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att 
höra kunden. 
 
13. Uppsägning och hävning av kortavtalet 
Vid uppsägning och hävning av kortavtalet tillämpas 
vad som anges i bankens allmänna kortvillkor. 
 
14. Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller tills vidare. 
 


