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RAHASTOPORRASSOPIMUKSEN EHDOT 
Asiakas ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike sekä Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ovat sopineet seuraavaa: 
 

1. Sopimuksen osapuolet ja kohde 

Rahastoporrassopimuksella asiakas, Danske Bank A/S, Suo-
men sivuliike (jäljempänä Pankki) ja Danske Invest Rahastoyh-
tiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö) sopivat asiakkaan veloitusti-
liltä asiakkaan valitsemaan rahastoon automaattisesti tehtä-
vistä rahastomerkinnöistä. Rahastoyhtiö päättää, mitkä sen 
hallinnoimista rahastoista voidaan kulloinkin liittää tähän so-
pimukseen 
 
2. Rahastomerkintöjen tekeminen ja niistä perittävät  
palkkiot 

Mikäli asiakkaan veloitustilillä on tarkastelupäivänä kello 
20.00 saldo, joka ylittää minimisaldon, Pankki siirtää veloitus-
tilin minimisaldon ylittävät varat valitun rahaston merkintäti-
lille tarkastelupäivänä kello 20.00. Siirron arvopäivä on sen ta-
pahtumapäivä. Mikäli tarkastelupäivä ei ole pankkipäivä, tar-
kastelupäivän toimenpiteet toteutetaan seuraavana pankkipäi-
vänä.  

Siirron tekemisen edellytyksenä on kuitenkin se, että veloitus-
tilin saldo tarkastelupäivänä kello 20.00 ylittää edellä sovitun 
veloitustilin minimisaldon vähintään valitun rahaston kulloinkin 
voimassa olevan rahastoporrassopimuksiin sovellettavan mi-
nimimerkinnän määrällä. 

Rahaston merkintätilille veloitustililtä siirretyillä varoilla teh-
dään rahastomerkintä noudattaen kulloinkin voimassaolevia 
rahaston sääntöjä sekä rahastoesitteessä ja hinnastossa esi-
tettyjä kulloinkin voimassaolevia ehtoja ja palkkioita. Tämän 
sopimuksen perusteella tehtyyn rahastomerkintään noudatet-
tavan merkintäpalkkion ja minimerkinnän korotukset tulevat 
kuitenkin voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun 
ne on saatettu asiakkaan tietoon. Korotuksen katsotaan tul-
leen asiakkaan tietoon, kun viikko on kulunut muutosten postit-
tamisesta asiakkaalle tai kun viikko on kulunut muutosten lä-
hettämisestä asiakkaalle muulla pysyvällä tavalla.  

Rahastojen sääntöjen tarkoittama asiakkaan merkintätoimek-
sianto katsotaan annetuksi silloin, kun varat on tämän sopi-
muksen mukaisesti siirretty rahaston merkintätilille. 
 
3. Pankin vastuu 

Pankki vastaa siitä, että asiakkaan varat siirretään veloitusti-
liltä rahaston merkintätilille tämän sopimuksen mukaisesti. 
Veloitustiliin ja sen käyttöön sovelletaan tämän sopimuksen li-
säksi soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia "Danske Ban-
kin yleisiä tili- ja maksupalveluehtoja" sekä palveluhinnastoa. 
 

4. Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen 

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voi-
massa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus muuttaa tähän sopi-
mukseen liittyvää veloitustiliä, minimisaldoa ja tarkastelupäi-
vää sekä yritysasiakkaiden osalta myös tarkasteluväliä. Asiak-
kaalla on myös oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kol-
men pankkipäivän kuluttua siitä, kun hän on todisteellisesti ir-
tisanonut sopimuksen Pankille. 

Pankilla ja Rahastoyhtiöllä on oikeus muuttaa tätä sopimusta 
ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti tai jos asi-
akkaan kanssa on asiasta erikseen sovittu ilmoittamalla muu-
toksesta asiakkaalle muulla pysyvällä tavalla. Tällaisena sopi-
musmuutoksena pidetään myös kokonaan uuden maksun tai 
palkkion liittämistä sopimukseen. Sopimuksen muutos tulee 
voimaan ilmoituksessa kerrottuna ajankohtana aikaisintaan 
kuitenkin kuukauden kuluttua siitä, kun sopimusmuutos on 
saatettu asiakkaan tietoon. Sopimus jatkuu muutetun sisältöi-
senä, jollei asiakas irtisano sopimusta ennen muutoksen voi-
maantuloa edellisessä kappaleessa esitetyn mukaisesti. 

Pankilla ja Rahastoyhtiöllä on oikeus irtisanoa tämä sopimus 
päättymään kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on saanut 
irtisanomisesta tiedon. Tieto irtisanomisesta lähetetään asi-
akkaalle kirjallisesti tai jos asiakkaan kanssa on asiasta erik-
seen sovittu muulla pysyvällä tavalla. Pankilla ja Rahastoyhti-
öllä on oikeus purkaa sopimus heti, jos asiakas on olennaisesti 
rikkonut tätä sopimusta. 

Sopimusmuutoksen ja irtisanomisen katsotaan tulleen asiak-
kaan tietoon, kun viikko on kulunut muutosten postittamisesta 
asiakkaalle tai kun viikko on kulunut muutosten lähettämisestä 
asiakkaalle muulla pysyvällä tavalla. 

Sopimus päättyy välittömästi ilman irtisanomista, kun veloi-
tustiliä koskeva tilisopimus tiliehtojensa mukaisesti päättyy. 
Mikäli sopimukseen liittyvä rahasto sulautuu toiseen rahas-
toon, jatkuu tämän sopimuksen voimassaolo automaattisesti 
koskien sulautumisessa vastaanottavaa rahastoa. 
 
5. Oikeuspaikka ja sovellettava laki 

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat käsitellään Helsingin kä-
räjäoikeudessa. Mikäli asiakas on kuluttajansuojalain 1:4 §:n 
tarkoittama kuluttaja, asiakas voi nostaa tästä sopimuksesta 
aiheutuvia riitoja koskevan kanteen Pankkia ja Rahastoyhtiötä 
vastaan vaihtoehtoisesti siinä Suomessa sijaitsevassa käräjä-
oikeudessa, jonka tuomiopiiriin hänen vakinainen asuinpaik-
kansa kuuluu. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
6. Sopimuskappaleet 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta toinen 
asiakkaalle ja toinen Pankille ja Rahastoyhtiölle. 


