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Voimassa 1.1.2020 alkaen 
 
1. Soveltamisala  
Näitä Mastercard Corporate Card luottokorttien käyt-
töehtoja sovelletaan Danske Bank A/S, Suomen sivu-
liikkeen (jäljempänä ”pankki”) yritysasiakkaalleen 
ja/tai yritysasiakkaan palveluksessa olevalle työnteki-
jälle myöntämään luottotiliin ja siihen liitettyyn Mas-
tercard Corporate Classic-, Mastercard Corporate 
Gold- ja Mastercard Corporate Platinum-luottokort-
tiin (jäljempänä ”kortti”).  
 
Näiden ehtojen lisäksi kortteihin ja niiden käyttöön so-
velletaan kulloinkin voimassa olevia 
• yleisiä korttiehtoja yritysasiakkaille, jos kyseessä on 

yrityksen maksuvastuulla oleva kortti, 
• yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille, jos kyseessä 

on kortinhaltijan maksuvastuulla oleva kortti,  
• yrityksen tiliin liittyviä ehtoja ja 
• muihin yrityksen käyttämiin palveluihin liittyviä eh-

toja.  
 
Jos erikielisten ehtojen välillä on ristiriitoja, sovelle-
taan ensisijassa suomenkielisiä ehtoja. Jos yllä maini-
tut ehdot ja Mastercard Corporate Card –luotto-kort-
tien käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelle-
taan luoton osalta ensisijassa näitä Mastercard Cor-
porate Card -luottokorttien käyttöehtoja. 
 
2. Mastercard Corporate –tilin avaaminen ja kortin 
myöntäminen 
Pankki voi myöntää kirjallisen hakemuksen perus-
teella Mastercard Corporate –tilin (jäljempänä ”luot-
totili”) Suomessa toimivalle yritykselle (jäljempänä ”ti-
linhaltija”) tai yritysasiakkaan palveluksessa olevalle 
työntekijälle (jäljempänä ”kortinhaltija”), jolla on sään-
nölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja joka tunne-
tusti hoitaa raha-asiansa moitteettomasti ja jolla ei 
ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä. 
 
Luottotilin käyttöoikeuden osoittava kortti myönne-
tään tilinhaltijan hakemuksesta luottotilin avauksen 
yhteydessä tai myöhemmin kirjallisesti nimetylle hen-
kilölle (kortinhaltija). 
 
Hakemuksen allekirjoittamisella tilinhaltija ja/tai kor-
tinhaltija vakuuttaa hakemuksessa ilmoittamansa tie-
dot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan korttisopimuk-
sen ehtoja ja palveluhinnastoa.  

Sopimus tulee voimaan hakemuksen tultua pankin ta-
holta hyväksytyksi. Hyväksymisen osoituksena tilin- 
ja/tai kortinhaltija saa kortin ja tunnusluvun. Pankilla 
on oikeus hylätä luottotili- ja korttihakemus syytä il-
moittamatta. 
 
3. Kortin käyttö 
Korttia voidaan käyttää maksuvälineenä niissä Suo-
messa ja ulkomailla sijaitsevissa palvelupisteissä, 
jotka vastaanottavat Mastercard-luottokortilla tehtä-
viä maksuja. Kortilla voi Suomessa tehdä luottotililtä 
nostoja käteisautomaateista ja muita nostoja ja veloi-
tuksia pankin ilmoittamalla tavalla. Ulkomailla kortilla 
voi tehdä käteisnostoja luottotililtä Mastercard-jär-
jestelmään kuuluvista automaateista ja niistä palvelu-
pisteitä, jotka ovat oikeutettuja hyväksymään Master-
card-luottokortin.  
 
Allekirjoittamalla ostotositteen tai käyttämällä korttia 
yhdessä tunnusluvun tai tunnisteen kanssa kortinhal-
tija hyväksyy tekemänsä sopimukset ja sitoutuu mak-
samaan ostoista, käteisnostoista tai muista veloituk-
sista syntyneen velan pankille. Kortinhaltija vastaa 
siitä, että myönnetty luottoraja ei ylity. Pankilla on oi-
keus lakkauttaa luoton käyttö välittömästi, jos sovittu 
luottoraja ylitetään. Korttia ei saa käyttää, jos luottoti-
lillä on erääntynyttä saatavaa.  
 
Kortti on henkilökohtainen ja sitä on säilytettävä huo-
lellisesti sekä erillään siihen kuuluvasta tunnuslu-
vusta. Tilinhaltijan ja kortinhaltijan vastuu kortin ka-
toamistilanteessa on kerrottu yleisten ehtojen koh-
dassa "Vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä". 
 
Pankilla on oikeus maksaa kortinhaltijan luottotililtä 
ne kauppa- tai muiden liikkeiden saatavat, jotka ovat 
syntyneet kortinhaltijan käyttäessä korttiaan, ja jotka 
kortinhaltija on hyväksynyt maksettavaksi allekirjoi-
tuksellaan tai salaisella tunnusluvulla. Pankilla on oi-
keus määrätä ostoille ja käteisnostoille tarkistusrajat 
sekä enimmäismäärät kortin käytölle. Pankilla on oi-
keus syystä kieltäytyä hyväksymästä yksittäisiä os-
toja tai käteisnostoja.  
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4. Luottoraja 
Asiakas valitsee luottorajan hakemuksessa. Myön-
netty luottoraja ilmenee laskusta. Pankilla on oikeus 
muuttaa haettua luottorajaa. 
 
5. Maksuvastuu 
Tilinhaltija vastaa kaikista tiliin liitetyillä korteilla teh-
dyistä korttitapahtumista ja kortin käyttöön liittyvistä 
maksuista ja palkkioista. Tilinhaltija vastaa kortinhal-
tijan tekemistä korttitapahtumista, vaikka kortinhalti-
jan oikeus käyttää korttia olisi päättynyt jo aiemmin. 
 
Kortinhaltijan maksuvastuulla olevan kortin korttitapah-
tumista ja kortin käyttöön liittyvistä maksuista ja palkki-
oista vastaa kortinhaltija siten kuin yleiset korttiehdot 
henkilöasiakkaille määräävät.  
 
6. Luottokorko 

6.1 Vaihtuvakorkoisen luoton korko 
Laskutuskaudella tehdyt ostot, käteisnostot, tilisiirrot 
ja muut veloitukset ovat korottomia eräpäivään asti, 
jonka jälkeen maksamattomalle velalle lasketaan luot-
tosopimuksen mukainen korko. Se osa laskun loppu-
summasta, jota tilinhaltija tai kortinhaltija ei maksa 
laskun eräpäivänä on korollista luottoa. 
 
Luoton kokonaiskorko muodostuu luottosopimuk-
sessa sovitusta viitekorosta ja marginaalista. Viiteko-
ron arvo tarkistetaan korontarkistuspäivinä, jotka 
ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun ensimmäisen 
päivän 3 kk:n euribor-koron noteeraus (viitekorko) li-
sättynä 6 prosenttiyksiköllä. Jos viitekoron noteeraus 
on negatiivinen, viitekoron arvona käytetään nollaa. 
Mikäli korontarkistuspäivä ei ole pankkipäivä, viiteko-
ron arvona käytetään tarkistuspäivää seuraavan 
pankkipäivän viitekoron arvoa. Mikäli viitekoron arvo 
muuttuu tarkistuspäivänä, muuttuu luoton korko vas-
taavasti. Korko lasketaan korottoman ajan päättymis-
päivän ja maksupäivän väliselle ajalle todellisten kor-
kopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.  
 
Viitekoron muutoksia sovelletaan välittömästi ilman 
ennakkoilmoitusta. Koron muutoksista annetaan tieto 
jälkikäteen kerran kuussa toimitettavalla laskulla tai 
tiliotteella. Viitekoron arvot ovat saatavissa pankin 
konttoreista. 
 
Kortinhaltijalle ilmoitetaan koronmääräytymisjakson 
korkoprosentti laskun yhteydessä.  
 
Jos Euriborin tarjoaminen on lakannut, valitsee pankki 
korvaavaksi viitekoroksi viitekoron,, jonka Euriborin hal-
linnoija, toimivaltainen viranomainen taikka lainsäätäjä 
on virallisesti nimennyt tai suositellut Euriborin korvaa-
jaksi. 

Jos Euriborille ei nimetä korvaavaa viitekorkoa, valitsee 
pankki korvaavan viitekoron. Korvaavaa viitekorkoa vali-
tessaan pankki ottaa huomioon, mikäli kohtuudella mah-
dollista, relevantin markkinakäytännön sekä relevanttien 
markkinastandardien luomiseen osallistuvien järjestö-
jen ja julkisten toimielinten julkaisemat ohjeet ja suosi-
tukset.  

Mikäli Euriborin tarjoaminen ei lakkaa, mutta se on pan-
kin arvion mukaan muuttunut olennaisesti, pankki ni-
meää luotolle korvaavan viitekoron yllä mainittuja peri-
aatteita noudattaen.  

Jos Euriborin tarjoaminen on lakannut väliaikaisesti tai 
se ei ole muuten saatavilla, nimeää pankki luottoon tänä 
väliaikana sovellettavan korvaavan viitekoron noudat-
taen yllä mainittuja periaatteita.  

Korvaava viitekorko tulee voimaan, kun pankki on ilmoit-
tanut muutoksesta tilinhaltijalle ja/tai kortinhaltijalle. 

.  
 
6.2 Viivästyskorko 
Ellei minimilyhennystä makseta viimeistään eräpäi-
vänä, pankilla on oikeus periä viivästyneeltä määrältä 
viivästyskorkoa eräpäivän ja maksupäivän väliseltä 
ajalta. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:n 
tarkoittama viitekorko.  
 
Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri 
kuin luotosta perittävä korko.  
 
7. Laskutus ja luoton takaisinmaksu 
Luottotilin ostot, käteisnostot, tilisiirrot sekä korolli-
nen luotto, luotto- ja viivästyskorot ja muut näissä 
käyttöehdoissa ja palveluhinnastoissa mainitut mak-
sut laskutetaan euroina kortinhaltijalta tilikohtaisesti 
kerran kuukaudessa.  
 
Laskusta ilmenee käytössä olevan luoton kokonais-
määrä. Asiakkaan maksaessa käytössä olevan luoton 
kokonaan eräpäivään mennessä ovat ostot korotto-
mia. Laskusta ilmenee lisäksi minimilyhennys, joka on 
sovittu kuukausittain suoritettava vähimmäismäärä. 
Minimilyhennys sisältää koron ja mahdolliset muut 
palkkiot. Erääntynyt minimilyhennys sekä se osa las-
kun loppusummasta, joka ylittää sovitun luottorajan, 
on maksettava sovitun minimilyhennyksen lisäksi. 
Kortinhaltija voi sopia pankin kanssa minimilyhennyk-
sen määrän muuttamisesta.  
 
Laskun eräpäivä on luottosopimuksessa todettu erä-
päivä, jolloin kortinhaltijan on maksettava vähintään 
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minimilyhennys. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, mak-
supäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Maksut 
ovat päteviä vain pankin tilille suoritettuina.  
 
Huomautukset laskuja vastaan on tehtävä kirjallisesti 
kohtuullisessa ajassa, normaalisti seitsemän (7) päi-
vän kuluessa laskun saapumisesta. Huomautuksen 
tekemistä varten kortinhaltijan on säilyttävä korttita-
pahtumasta saatu tosite.  
 
Kortinhaltijalla on oikeus maksaa kuluitta sopimuksen 
mukaista minimilyhennystä suurempi määrä tai koko 
velka ennenaikaisesti takaisin.  
 
Pankki lähettää laskun ja muut luottoa koskevat ilmoi-
tukset sovitulla tavalla kortinhaltijalle tai tilinhaltijalle 
heidän pankille ilmoittamaan tai Väestörekisteristä 
saatuun osoitteeseen.  
Kun lasku tai muu luottoa koskeva ilmoitus lähetetään 
yllä mainittuun osoitteeseen, katsotaan ilmoitus saa-
duksi viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämi-
sen jälkeen.   
 
8. Luottosopimuksen erityiset päättymisperusteet 
Jos kortinhaltija tai tilinhaltija käyttää korttia ehtojen 
vastaisesti ja sopimusrikkomus on olennainen, pan-
killa on oikeus purkaa tämä luottosopimus päätty-
mään heti. Jos maksuaikaerän tai minimilyhennyksen 
suorittaminen viivästyy enemmän kuin yhden kuukau-
den ja on edelleen maksamatta, koko saatava voidaan 
eräännyttää maksettavaksi.  
 
Erääntymättömät saatavat voidaan kokonaisuudes-
saan eräännyttää maksettavaksi myös, jos kortinhal-
tija tai tilinhaltija on antanut pankille harhaanjohtavia 
tai vääriä tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton 
myöntämiseen tai sen ehtoihin, taikka jos hän on syyl-
listynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen 
tai hänet asetetaan konkurssiin. 
 
Erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon, tai jos 
kortinhaltijalle on aiemmin huomautettu viivästyk-
sestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) 
viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoi-
tus on lähetetty. Jos kortinhaltija edellä mainitun ajan 
kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee 
muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa. 
Erääntyneeltä määrältä peritään kohdan 6.2 mukaista 
viivästyskorkoa. 
 
Vaikka pankki ei olisi eräännyttänyt luottoa heti erään-
nyttämisperusteesta tiedon saatuaan, se ei ole luopu-
nut oikeudestaan vedota kyseiseen eräännyttämispe-
rusteeseen. 
 

Pankilla on oikeus siirtää maksamaton velka perintä-
toimeksiantona kolmannelle. Asiakas vastaa maksa-
mattomasta velasta ja sen perimisen aiheuttamista 
kuluista ja kustannuksista. 
  
Pankilla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oi-
keus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotieto-
rekisteriin, jos kortinhaltijalle tai tilinhaltijalle eräpäi-
vän jälkeen lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on 
muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäi-
riö luottotietorekisteriin, on kulunut vähintään kolme 
viikkoa ja maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksu-
kehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä 
tai tallettaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviran-
omaisen päätöksen nojalla muuten sallittua. 
  
9. Maksut ja palkkiot 
Pankilla on oikeus periä kortista ja luoton hoidosta 
kortinhaltijalta tai tilinhaltijalta maksut ja palkkiot si-
ten kuin pankin palveluhinnastossa on määritelty tai 
niistä on erikseen sovittu. 
 
10. Laskun suoraveloituksen ehdot 
Kun asiakas liittää laskunsa suoraveloitukseen, hän 
valtuuttaa pankin veloittamaan pankkitililtään sopi-
muksessa määritellyn minimierän eräpäivänä. Asiak-
kaan tulee huolehtia siitä, että pankkitilillä on viimeis-
tään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä riittävästi 
katetta. Mikäli asiakas ei laskun saatuaan hyväksy ve-
loitusta, on hänen ilmoitettava tästä pankille tai oman 
pankkinsa tilikonttoriin viimeistään viisi (5) arkipäivää 
ennen eräpäivää. Laskun suoraveloituksen valtuutus 
voidaan peruuttaa ilmoittamalla siitä omaan tilipank-
kiin, jotta ilmoitusta seuraavassa laskutuksessa ei 
tehdä suoraveloitusta. 
 
11. Oikeus muutoksiin 
Pankilla on oikeus muuttaa palvelujaan, luottokortti-
sopimuksen ehtoja ja palveluhinnastoaan siten kuin 
pankin yleisissä korttiehdoissa on määrätty. 
 
12. Sopimuksen siirtäminen 
Pankilla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oi-
keuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle asia-
kasta kuulematta. 
 
13. Korttisopimuksen irtisanominen ja purkaminen 
Korttisopimuksen irtisanomiseen ja purkamiseen 
noudatetaan mitä pankin yleisissä korttiehdoissa on 
määrätty. 
 
14. Sopimuksen voimassaolo 
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 
 


