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Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i 
kraft 1.1.2020. De tillämpas på företagskonton som 
finns på Danske Bank A/S, Finland filial.  
 
Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är 
en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor tillämpas 
dessutom följande allmänna villkor på företagens kon-
toavtal:  
• De allmänna villkoren för eurobetalningar som för-

medlas inom eurobetalningsområdet 
• De allmänna villkoren för utgående och inkom-

mande valutabetalningar.  
 
Ovannämnda övriga allmänna villkors inbördes till-
lämplighet på dessa villkor bestäms enligt det angivna 
tillämpningsområdet i respektive villkor. Vid eventu-
ella motstridigheter mellan övriga allmänna villkor 
och dessa villkor tillämpas i första hand dessa villkor. 
Vid eventuella motstridigheter mellan olika språk-
versioner av dessa villkor tillämpas i första hand de 
finskspråkiga villkoren.  
 
Till kontot kan anslutas olika tjänster som banken er-
bjuder, om vilka banken och kontoinnehavaren avtalar 
separat. I avtal gällande ovannämnda övriga tjänster 
kan hänvisas till dessa villkor. 
 
I kontoavtalet används följande definitioner: 
 
Valuteringsdag 
Valuteringsdag är den referenstidpunkt som banken 
använder för beräkning av räntan på de medel som 
debiteras eller krediteras kontot. 
 
Betalningstransaktion 
Betalningstransaktion är en åtgärd där medel över-
förs, tas ut eller ställs till förfogande för kontoinneha-
varen eller en person med kontodispositionsrätt, dock 
inte transaktioner i samband med kreditering av in-
sättningsränta. 
 
Betalkonto 
Med betalkonto avses ett konto som är avsett för och 
som kan användas för verkställande av betalnings-
transaktioner utan användningsbegränsningar till 
följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. 

 
Verkställande av betalningsuppdrag 
Betalningsuppdrag är en order som kunden ger ban-
ken för verkställande av en betalningstransaktion, 
som girering, överföring av medel till bankens betal-
konto, kontantinsättning, kontantuttag, med betalkort 
eller med något annat betalningsmedel. Verkställan-
det av betalningsuppdraget inkluderar tjänsteleveran-
törens åtgärder för behandling av uppdraget och för-
medling av betalningen. 
 
Betalningsmedel 
Med betalningsmedel avses ett betalkort eller något 
annat användarspecifikt medel eller verksamhetssätt, 
om vars användning i betalningsuppdrag kontoinneha-
varen och banken har avtalat. Utöver betalkort kan till 
exempel webbankskoder, bruks- och överföringsko-
der, PIN-koder och motsvarande lösenord vara betal-
ningsmedel. 
 
Bank 
Med bank avses Danske Bank A/S, Finland filial. Ban-
kens officiella kontaktuppgifter anges nedan.  
 
Bankdag 
Bankdag är en dag då banken har öppet på ett sådant 
sätt att den kan verkställa betalningstransaktioner. 
Om banken inte separat meddelat annat är bankdagar 
i Finland veckodagarna från måndag till fredag med 
undantag av finländska helgdagar, självständighetsda-
gen, första maj, julafton och midsommarafton samt 
andra dagar som inte räknas som bankdagar. 
 
Kontoöppnare 
Med kontoöppnare avses en fysisk person som repre-
senterar kontoinnehavaren och som ingår ett konto-
avtal med banken. Kontoöppnare kan vara en person 
som enligt lag har rätt att representera kontoinneha-
varen eller som uttryckligen är befullmäktigad av kon-
toinnehavaren att öppna kontot och underteckna kon-
toavtalet. 
 
Kontoanvändare 
Kontoanvändare är en fysisk eller juridisk person som 
ensam eller tillsammans med andra kontoanvändare 
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är befullmäktigad av kontoinnehavaren att använda 
det konto som avses i kontoavtalet. 
 
Kontoinnehavare 
Med kontoinnehavare avses det företag som har un-
dertecknat kontoavtalet och som banken är skyldig 
medlen på det avtalsenliga kontot och som kan be-
stämma över kontot och kontomedlen efter eget gott-
finnande, såvida inte annat anges nedan. Med företag 
avses i detta avtal en annan part än en konsument. 
Företag är exempelvis privata näringsidkare, öppna 
bolag, kommanditbolag, aktiebolag, föreningar, stif-
telser, kommuner, samkommuner och staten. 
 
Kontotransaktion 
Med kontotransaktion avses kontokrediteringar och 
kontodebiteringar som påverkar kontots saldo. 
 
Kontoavtal 
Med kontoavtal avses det avtal om ett enskilt konto 
eller enskilda konton som banken och kontoinnehava-
ren undertecknar samt dessa villkor och de övriga all-
männa villkor som nämns i dessa villkor. Kontoavtalet 
kan vara en del av ett avtalspaket om bankens tjäns-
ter eller ett separat avtal.  
 
Kontaktställe 
Med kontaktställe avses bankens kontor eller service-
ställe vars kontaktuppgifter finns angivna i det sepa-
rata kontoavtalet. 
 
1 Kontoavtal 
I kontoavtalet avtalas om följande: 
• kontots valuta 
• fastställande av ränta 
• räntebelopp/ränteprocent när avtalet ingås, ränte-

beräkningsgrund, tillämplig referensränta, ränte-
period och räntebetalningsdag 

• dröjsmålsränta 
• uttagsprovision 
• insättningstid 
• begränsningar som gäller uttag av medel 
• övriga ärenden som parterna kan avtala om. 
 
1.1 Ingående av avtal och öppnande av konto 
Kontoöppnaren och banken ingår ett kontoavtal som 
båda parterna undertecknar och som upprättas i två 
exemplar, ett för vardera parten. Genom att under-
teckna kontoavtalet godkänner kontoinnehavaren och 
kontoöppnaren att villkoren för kontoavtalet är bin-
dande för kontoinnehavaren. 
 

Kontoinnehavaren anses ha mottagit kontoavtalet in-
klusive samtliga villkor när kontoöppnaren underteck-
nar kontoavtalet.  
 
Banken öppnar det konto som avses i kontoavtalet 
inom den tid från undertecknandet av kontoavtalet 
som banken uppger. Om kontot har kredit avtalas se-
parat om kreditbeloppet och -villkoren. 
 
Kontoavtalet gäller tills vidare. 
 
1.2 Uppgifter till banken 
Kontoöppnaren och kontoinnehavaren är skyldiga att 
på bankens anmodan ge banken uppgifter om konto-
öppnaren och kontoinnehavaren, kontoinnehavarens 
ägarförhållanden och de parter som utövar bestäm-
manderätt. På bankens anmodan ska kontoinnehava-
ren också ge banken uppgifter om de som har konto-
dispositionsrätt. Kontoinnehavaren och de som har 
kontodispositionsrätt ska på bankens anmodan också 
lämna namnteckningsprov. 
 
Om ovannämnda uppgifter har getts till banken i ett ti-
digare sammanhang, kan banken använda de uppgif-
ter som införts i bankens kundregister. 
 
Kontoinnehavaren är skyldig att informera banken om 
ändringar i namn- och adressuppgifterna för kontoin-
nehavaren och de som har kontodispositionsrätt 
samt om övriga ändringar i uppgifterna som är vä-
sentliga med tanke på tillhandahållandet av bank-
tjänster. Banken har rätt att skaffa uppgifterna från 
offentliga myndighetsregister eller andra tillförlitliga 
källor. Banken ansvarar inte för skada som förorsa-
kats av att kontoinnehavaren försummat sin skyldig-
het att informera banken om ovan nämnda ändringar, 
till exempel att rätten till kontot har upphört. 
 
1.3 Meddelanden som berör kontot 
Banken skickar kontoutdraget och övriga meddelan-
den som berör kontot skriftligen till den postadress 
som kontoinnehavaren senast uppgett till banken el-
ler i elektroniskt format till den datakommunikations-
adress eller annan elektronisk adress som avtalats 
med kontoinnehavaren eller på annat sätt som konto-
innehavaren och banken avtalat om.  
 
När banken skickar ett kontoutdrag eller ett annat 
meddelande som berör kontot till kontoinnehavaren 
anses kontoinnehavaren ha fått meddelandet senast 
den sjunde (7:e) dagen efter att meddelandet skicka-
des. 
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Banken skickar meddelanden som berör kontot vid de 
tidpunkter som avtalats i kontoavtalet och i övrigt när 
behov av att skicka meddelanden som berör kontot 
uppkommer. Banken skickar kontoutdrag en gång per 
kalendermånad, om kontoinnehavaren och banken 
inte har avtalat om annat separat. 
 
Kontoinnehavaren skickar sina uppgifter och med-
delanden som berör kontoavtalet till kontaktstället via 
det kommunikationsmedel som har avtalats med ban-
ken. Kontoinnehavaren skickar uppgifterna skriftligen 
till banken, om man inte har avtalat om användning av 
ett annat kommunikationsmedel. 
 
1.4 Servicespråk  
I avtalen och kommunikationen mellan banken och 
kontoinnehavaren används finska, om inte parterna 
avtalar om annat. 
 
1.5 Tillställande av villkoren för kontoavtalet 
Kontoinnehavaren har rätt att få de dokument som 
hör till kontoavtalet i skriftlig form eller i någon annan 
form som banken och kontoinnehavaren avtalar om 
under kontoavtalets giltighet om kontoinnehavaren 
och banken avtalar om detta och om kontoinnehava-
ren betalar avgifterna för detta till banken enligt ser-
vicetaxan. 
 
2 Ränta 

2.1 Beräkning av ränta 
Räntan för kontot, beräkningen av räntan och betal-
ningen av räntan avtalas närmare genom ett separat 
kontoavtal. Om det enligt avtal betalas insättnings-
ränta för kontot, krediteras eller debiteras räntan en-
ligt kontoavtalet. Insättningsräntan kan vara fast eller 
utgöras av referensränta och räntemarginal. Kontots 
ränta kan bindas till referensräntor med olika löptider. 
Banken meddelar inte separat om sådana föränd-
ringar i insättningsräntan som bygger på en föränd-
ring av referensräntan. Referensräntans gällande 
värde kan vara offentligt eller information om det 
finns på bankens kontor och webbplats. 
 
Referensräntans värde kan förändras dagligen, men 
kontots ränta kan vara oförändrad under hela ränte-
fixeringsperioden eller förändras dagligen lika mycket 
som referensräntans värde förändrats. Dagar då refe-
rensräntan inte noteras används referensräntans 
värde på den föregående noteringsdagen som värde 
på referensräntan. 
 
2.2 Om notering av referensräntan upphör eller av-
bryts  

Om tillhandahållandet av referensräntan upphör, fast-
ställs den referensränta som ska tillämpas på insätt-
ningen i enlighet med författning eller myndighetsbe-
slut eller –anvisning som ges om den nya referensrän-
tan. 
 
Om ingen ersättande referensränta anges, väljer ban-
ken den ersättande referensräntan. Vid valet av er-
sättande referensränta beaktar banken, om det skäli-
gen är möjligt, relevant marknadspraxis samt anvis-
ningar och rekommendationer av organisationer och 
offentliga organ som deltar i upprättandet av rele-
vanta marknadsstandarder. 
 
Om tillhandahållandet av referensräntan inte upphör, 
men den enligt bankens uppskattning har förändrats 
väsentligt, anger banken en ersättande referensränta 
för insättningen med iakttagande av ovannämnda 
principer. 
 
Om tillhandahållandet av referensräntan har upphört 
tillfälligt eller den i övrigt inte finns att tillgå, anger 
banken en ersättande referensränta som ska tilläm-
pas under denna tid med iakttagande av ovannämnda 
principer. 
 
Den ersättande referensräntan träder i kraft, när ban-
ken har informerat kontoinnehavaren om ändringen. 

 
2.3 Kontots saldo och registreringsdag 
Kontots saldo fastställs med hjälp av valuteringsda-
gen vid uträkning av räntan. Valuteringsdagen för in-
sättningar och uttag är registreringsdagen. Registre-
ringsdagen är den dag, då kontot krediteras med det 
belopp som motsvarar insättningen eller debiteras 
med det belopp som motsvarar uttaget. 
 
3. Avgifter och arvoden 
Kontoinnehavaren är skyldig att till banken betala de 
avgifter och arvoden som framgår av den gällande 
servicetaxan och som ansluter sig till öppnandet av 
kontot, användningen av kontot, hanteringen av kontot 
och de meddelanden som banken skickar. Banken har 
rätt att debitera kontot med ovannämnda avgifter och 
arvoden.  
 
Servicetaxan finns till påseende på bankens kontor. 
 
3.1 Reservering av täckning för debitering av avgif-
ter och arvoden 
Kontoinnehavaren ansvarar för att kontot har täck-
ning för debiteringen av de avgifter och arvoden som 



ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKONTON 
 

 

Sida 4 (8) 
 

 Danske Bank A/S, Finland filial 
Registrerad verksamhetsort och adress Helsingfors, 
Televisionsgatan 1, 00075 DANSKE BANK 
FO-nummer 1078693-2 
 

Danske Bank A/S, Köpenhamn 
Dansk handels- och företagsregister 
Reg. nr 61 12 62 28 

 

banken har rätt att uppbära på basis av kontoavtalet, 
dessa allmänna villkor eller någon annan förbindelse. 
 
3.2 Bokföring av bankens avgifter och arvoden när 
täckning saknas på kontot 
Om kontot vid en sådan situation som avses i punkt 
3.1 saknar täckning för debitering av bankens avgifter 
och arvoden, har banken rätt att bokföra det belopp 
som ska debiteras på kontot som bankens fordran. 
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Sådana ovannämnda debiteringar är till exempel 
1)  dröjsmålsräntor, avgifter och arvoden enligt konto-

avtalet och 
2)  avgifter och arvoden som baserar sig på avtal eller 

separata uppdrag mellan kontoinnehavaren och 
kontoanvändarens bank och för vilka har avtalats 
om debitering från kontot. 

 
3.3 Påföljder om täckning saknas 
Om täckning på kontot saknas för debitering av de 
dröjsmålsräntor samt bankens avgifter och arvoden 
som avses i punkt 3.2, är kontoinnehavaren skyldig 
att betala till banken och har banken rätt att, sedan 
medel influtit på kontot, debitera detta med den upp-
lupna dröjsmålsräntan på fordran, avgiften för påmin-
nelseavin samt bankens övriga kostnader, avgifter 
och arvoden i samband med inkasseringen av fordran. 
 
4 Kontoanvändning och betalningsmedel 
Kontoinnehavaren och kontoanvändaren får använda 
kontot endast enligt villkoren i kontoavtalet och så att 
kontot inte övertrasseras. 
 
Kontot får användas med de betalningsmedel som har 
godkänts av banken. Banken och kontoinnehavaren 
avtalar separat om betalningsmedlen. 
 
När kontot avslutas eller dispositionsrätten återtas, 
ska kontoinnehavaren och kontoanvändarna genast 
återlämna betalningsmedlen till banken. Banken kan 
också i annat fall kräva att betalningsmedlen återläm-
nas, om skäl anses föreligga. 
 
4.1 Bankens rätt att begränsa kontoanvändningen 
Banken har rätt att begränsa kontoanvändningen, om 
• uppgifter som banken begärt utifrån punkt 1.2, lag 

eller myndighetsbestämmelse inte har lämnats till 
banken, 

• namnteckningen på uttagsdokument avviker från 
det namnteckningsprov som banken innehar, 

• kontoinnehavaren eller den som har kontodisposit-
ionsrätt inte har identifierats på det sätt som ban-
ken förutsätter eller om de inte kan styrka sin 
identitet på ett tillförlitligt sätt, 

• fullmakten inte uppfyller de krav som banken stäl-
ler på en fullmakt, 

• banken i övrigt har skäl att misstänka riktigheten i 
användningen av kontot eller det finns en annan 
grund för vägran enligt villkoren för banktjänster. 

 
Banken har även rätt att begränsa kontoanvänd-
ningen, om 
• ingen officiell valutakurs noteras för kontovalu-

tan, eller 

• bestämmelser från Finlands Bank eller central-
banken i kontovalutalandet begränsar använd-
ningen av kontot, eller 

• marknaden för kontovalutan eller de övriga för-
hållandena är sådana att banken inte skäligen 
kan köpa eller sälja kontovaluta på marknaden. 

 
4.2 Bankens rätt att spärra kontot 
Banken har rätt att spärra kontot, om 
• en ansökan om företagssanering eller skuldar-

rangemang som gäller kontoinnehavaren har läm-
nats till domstol, eller om kontoinnehavaren för-
sätts i konkurs eller likvidation, 

• de kvittningsförutsättningar som avses i lag är 
uppfyllda, eller 

• banken har skäl att misstänka att kontot har miss-
brukats, eller om kontot måste spärras utifrån en 
myndighetsbestämmelse. 

 
Banken har rätt att spärra ett konto om det trots an-
märkning inte finns medel på kontot för betalning av 
bankens avgifter och arvoden enligt punkt 3. Kontot 
är spärrat tills kontoinnehavaren har betalat bankens 
avgifter och arvoden enligt dessa villkor. 
 
Banken strävar efter att utan obefogat dröjsmål i ef-
terhand meddela kontoinnehavaren om begränsning-
arna i kontoanvändningen eller om ett spärrat konto 
till följd av ovannämnda orsaker, om inte ett sådant 
meddelande är förbjudet i lag. I frågor gällande all-
männa marknadsstörningar kan bankens meddelande 
också publiceras på bankens webbplats eller i 
rikstäckande dagstidningar. 
 
4.3 Internationella sanktioner 
Banken kan jämföra kontoinnehavarens eller kontoan-
vändarens uppgifter med finansiella sanktioner och 
andra sanktioner som utfärdats av Europeiska unionen 
eller Förenade nationernas säkerhetsråd samt sankt-
ioner, meddelanden och bestämmelser (nedan ’internat-
ionella sanktioner’) från inhemska och utländska myndig-
heter eller motsvarande organ, såsom Förenta stater-
nas OFAC (Office of Foreign Assets Control), samt vid 
behov kräva de tilläggsuppgifter som banken anser nöd-
vändiga av kontoinnehavaren eller kontoanvändaren och 
vidta åtgärder som föranleds av ovan nämnda bestäm-
melser för att följa internationella sanktioner. 
 
Om kontoinnehavaren eller kontoanvändaren enligt ban-
kens uppskattning direkt eller indirekt är föremål för el-
ler påverkas av sanktioner från FN, Storbritannien, För-
enta staterna, EU eller vilken som helst medlemsstat i 
EES (eller ett organ som handlar för deras räkning), eller 



ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKONTON 
 

 

Sida 6 (8) 
 

 Danske Bank A/S, Finland filial 
Registrerad verksamhetsort och adress Helsingfors, 
Televisionsgatan 1, 00075 DANSKE BANK 
FO-nummer 1078693-2 
 

Danske Bank A/S, Köpenhamn 
Dansk handels- och företagsregister 
Reg. nr 61 12 62 28 

 

vilken som helst lokal behörig myndighet, har banken 
rätt att låta bli att godkänna användningen av ett konto, 
rätt att spärra kontot och rätt att säga upp kontot. Ban-
ken ansvarar inte för några som helst direkta eller indi-
rekta skador som eventuellt orsakas av att betaltjänsten 
inte kan användas eller att betalningsuppdrag inte ut-
förs, eller av att de avbrutits eller av vilka som helst åt-
gärder som vidtagits i anslutning till sanktioner och som 
banken enligt prövning ansett vara nödvändiga. 
 
5 Kontotransaktioner 
Banken antecknar insättningen, ändringar i insätt-
ningsbeloppet och övriga kontotransaktioner i sin 
bokföring, som ska anses utgöra ett tillförlitligt bevis 
på kontoinnehavarens kontoställning, såvida inte kon-
toinnehavaren påvisar annat. 
 
6 Kontomedlens överförings- och  
pantsättningsduglighet 
Medlen på kontot kan pantsättas eller överföras. För 
att trygga sina rättigheter ska personen som gör 
överföringen eller panttagaren meddela banken om 
överföringen eller pantsättningen. 
 
7 Övertrassering av kontot 
Kontoinnehavaren och kontoanvändaren får inte an-
vända kontot så att det övertrasseras. Om kontoinne-
havaren eller kontoanvändaren övertrasserar kontot, 
har banken rätt att 
1)  bokföra det övertrasserade beloppet på kontot 

som bankens fordran, vilken förfaller till betalning 
genast, och/eller 

2)  häva kontoavtalet med omedelbar verkan. 
 
Kontoinnehavaren är skyldig att betala dröjsmåls-
ränta på övertrasseringen, avgift för påminnelseavin 
samt övriga avgifter och arvoden som föranleds av in-
kasseringen av övertrasseringen. Banken har rätt att 
debitera kontot med ovannämnda avgifter och arvo-
den. 
 
8 Ikraftträdande, uppsägning och hävning av konto-
avtal 
Kontoavtalet träder i kraft när banken har fattat ett 
beslut om att öppna kundrelationen och kunnat föra in 
uppgifterna om kunden i sina system. 
 
Såvida inte annat avtalats i kontoavtalet, har kontoin-
nehavaren rätt att säga upp kontoavtalet med ome-
delbar verkan, varvid medlen på kontot ska lyftas. 
Banken har rätt att säga upp kontoavtalet med en (1) 
månads varsel, såvida inte annat avtalats i kontoavta-
let. 
 

Parterna har rätt att häva kontoavtalet med omedel-
bar verkan, om den andra parten väsentligt bryter 
mot kontoavtalet. 
 
I samband med uppsägning eller hävning av kontoav-
talet förfaller de avgifter och arvoden som hänför sig 
till kontot omedelbart till betalning. 
 
Banken har rätt att avsluta kontot efter uppsägnings-
tiden eller efter det att kontoavtalet har hävts på 
ovannämnda sätt. Om det finns medel på kontot vid 
avslutandet förvarar banken medlen för kontoinneha-
varens räkning. På medlen betalas ingen ränta. 
 
När uppsägningstiden har löpt ut eller hävningen av 
kontoavtalet har trätt i kraft, kan kontot och de tjäns-
ter som är anslutna till kontot inte längre användas. 
 
Om det vid tidpunkten för avslutandet av kontot råder 
en sådan marknadsstörning som avses i punkt 4.1, 
betalar banken medlen som finns på kontot till konto-
innehavaren inom skälig tid efter att marknadsstör-
ningen har upphört. 
 
9 Ändring av kontoavtal och kontovillkor 
Banken har rätt att ändra villkoren för kontoavtalet i 
enlighet med punkt 9 i dessa villkor. 
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9.1 Ändring som minskar kontoinnehavarens rättig-
heter 
Banken meddelar kontoinnehavaren skriftligen eller 
på elektronisk väg om en sådan ändring av villkoren 
för kontoavtalet som är av större än ringa betydelse 
och som ökar kontoinnehavarens skyldigheter eller 
minskar dennes rättigheter och som inte beror på 
lagändring, myndighetsföreskrift eller ändring av ban-
kernas betalningsförmedlingssystem. Ändringen trä-
der i kraft vid den tidpunkt som meddelas av banken, 
dock tidigast en (1) månad efter att meddelandet 
skickats till kontoinnehavaren. Banken har rätt att 
meddela det detaljerade innehållet i ändringen eller 
de ändrade villkoren för kontoavtalet som en komplet-
terande åtgärd genom att publicera detta eller dessa 
på bankens webbplats www.danskebank.fi. 
 
Kontoavtalet fortsätter att gälla med förändrat inne-
håll, såvida inte kontoinnehavaren inom en månad 
från det att ändringsmeddelandet skickats skriftligen 
meddelar banken att denne inte godkänner den änd-
ring som banken föreslagit. Om kontoinnehavaren inte 
godkänner en ändring av kontoavtalet eller kontovill-
koren, har kontoinnehavaren och banken rätt att säga 
upp detta avtal i enlighet med punkt 8 i dessa konto-
villkor. Banken uppbär inga avgifter av kontoinnehava-
ren för uppsägningen. 
 
Om ändringen beror på en bestämmelse från en ut-
ländsk centralbank, fastställs bankens meddelande-
skyldighet i enlighet med punkt 4.1. 
 
9.2 Övrig ändring 
Om en ändring av villkoren för kontoavtalet är av ringa 
betydelse eller om den inte ökar kontoinnehavarens 
skyldigheter eller minskar dennes rättigheter, eller 
om ändringen beror på lagändring, myndighetsföre-
skrift eller ändring av bankernas betalningsförmed-
lingssystem, har banken rätt att meddela ändringen 
genom att publicera den på bankens kontor eller på 
bankens webbplats www.danskebank.fi. Ändringen 
träder i kraft vid den tidpunkt som meddelas av ban-
ken.  
 
Kontoavtalet fortsätter att gälla med förändrat inne-
håll från den dag då ändringen träder i kraft enligt 
bankens tillkännagivande eller meddelande. Kontoin-
nehavaren och banken har rätt att säga upp kontoav-
talet enligt punkt 8.  
 
9.3 Ändring av servicetaxan 
Banken har rätt att ändra den servicetaxa som tilläm-
pas på kontoavtalet på det sätt som anges i denna 
punkt. 

 
9.3.1 Debitering av ny avgift och nytt arvode 
Banken meddelar kontoinnehavaren skriftligen eller 
på elektronisk väg om en sådan ändring, med vilken 
banken till detta avtal fogar en ny eller en ändrad av-
gift eller ett nytt eller ändrat arvode som inte ingick i 
servicetaxan när kontoavtalet undertecknades och 
som inte beror på lagändring eller myndighetsföre-
skrift. Banken har rätt att uppbära den nya avgiften el-
ler det nya arvodet från och med den tidpunkt som 
banken uppger, dock tidigast en (1) månad från det att 
banken har skickat meddelandet om ändringen. 
 
Servicetaxan tillämpas med ändrat innehåll, såvida 
inte kontoinnehavaren inom en månad från det att 
meddelandet skickades skriftligen meddelar banken 
att denne inte godkänner uppbärandet av den nya av-
gift eller det nya arvode som banken föreslagit. Om 
kontoinnehavaren inte godkänner ändringen, har kon-
toinnehavaren och banken rätt att säga upp kontoav-
talet i enlighet med punkt 8. Banken uppbär inga avgif-
ter av kontoinnehavaren för uppsägningen. 
 
9.3.2 Andra ändringar av avgifter och arvoden 
Om servicetaxan ändras på grund av lagändring eller 
myndighetsföreskrift, har banken rätt att meddela om 
ändringen genom att publicera den i sin servicetaxa. 
Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som medde-
las av banken, och servicetaxan tillämpas med föränd-
rat innehåll från den angivna tidpunkten. 
 
10 Ansvarsbegränsning och force majeure 
Banken är skyldig att i sin verksamhet som hänför sig 
till kontoavtalet ersätta kontoinnehavaren endast för 
direkt skada som har förorsakats av bankens försum-
melse eller fel. Banken ansvarar inte för eventuell in-
direkt skada som kontoinnehavaren har förorsakats 
av bankens försummelse eller fel. 
 

http://www.danskebank.fi/
http://www.danskebank.fi/
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En avtalspart ansvarar inte för skada som förorsakas 
av en exceptionell och oförutsedd omständighet som 
parten inte skulle ha kunnat påverka och vars följder 
inte skulle ha kunnat undvikas genom omsorgsfullt 
förfarande. 
 
Avtalsparten är skyldig att snarast möjligt informera 
den andra avtalsparten om att ett oöverstigligt hinder 
föreligger. Banken kan ge meddelande om oöverstig-
ligt hinder i rikstäckande dagstidningar. Ett oöverstig-
ligt hinder ger banken rätt att avbryta verksamheten 
för den tid som hindret föreligger. 
 
11 Information om behandling av personuppgifter 
När du har kontakt med banken i egenskap av an-
ställd, ställföreträdare eller annan representant för 
ett företag som är kund i banken registrerar och be-
handlar vi personuppgifter om dig för att kunna er-
bjuda dig och vår företagskund de bästa råden och 
lösningarna och för att uppfylla de legala krav som är 
tillämpliga på oss som bank. Du kan läsa mer om vilka 
personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa 
och om dina rättigheter i vår information om behand-
ling av personuppgifter som du hittar på www.danske-
bank.fi/integritetspolicy. Genom att höra av dig till 
banken kan du också få informationen i en skriftlig 
handling. Har du några frågor hittar du även våra kon-
taktuppgifter i informationen. 
 
När du som vår kund, eller om någon på dina vägnar, 
förser oss med personuppgifter om någon annan fy-
sisk person ansvarar du för att du har rätt att ge oss 
dessa personuppgifter. Du åtar dig också att under-
rätta dessa personer om innehållet i vår information 
om behandling av personuppgifter. 
 

12 Forum och tillämplig lag 
Tvister till följd av kontoavtalet och relaterade villkor 
behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets banken 
har sin hemort verksamhetsort eller sitt huvudsakliga 
administrationsställe eller i den tingsrätt i Finland 
inom vars domkrets kontoinnehavaren har sin hemort 
eller stadigvarande bostad. Om kontoinnehavaren inte 
har hemvist i Finland, behandlas tvister i den tingsrätt 
inom vars domkrets banken har sin verksamhetsort-
hemort eller sitt huvudsakliga administrationsställe.  
 
På detta kontoavtal och relaterade villkor tillämpas 
finsk lag. 
 
13 Insättningsgaranti 
Medlen på kontot som kontoavtalet avser omfattas av 
vid var tid gällande Danmarks insättningsgaranti i den 
utsträckning som bestäms i Danmarks lag. 
 
Läs mer www.danskebank.fi/insättninsgaranti 
 
14 Tillsynsmyndigheter 
Bankens verksamhet står under tillsyn av Finanstilsy-
net, Århusgade 110, DK-2100 Köpenhamn Ø, Dan-
mark, telefon +45 33 55 82 82, www.finanstilsy-
net.dk. 
 
Inom ramen for befogenheterna står bankens verk-
samhet även under tillsyn av Finansinspektionen, 
Snellmansgatan 6, PB 103, 00100 Helsingfors. 
 
Bankens verksamhet övervakas i konsumentärenden 
även av konsumentombudsmannen (www.kkv.fi), Kon-
kurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsing-
fors, telefon 029 505 3000 (växel). 
 
15 Förhandsinformation 
Kontoinnehavaren bekräftar att denne har mottagit 
förhandsinformationen om kontoavtalet genom att un-
derteckna det separata kontoavtalet. Med förhandsin-
formation avses information om banken, de betal-
tjänster som banken tillhandahåller med anknytning 
till kontot, kommunikationen mellan banken och kon-
toinnehavaren, de förebyggande åtgärderna, rätts-
medlen samt ändring och uppsägning av kontoavtalet. 

http://www.danskebank.fi/ins%C3%A4ttninsgaranti

