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Keskeiset muutokset 1.6.2021 alkaen
taikka Asiakas tai Asiakkaan konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, Asiakkaan suora
tai välillinen omistaja, tällaisen yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtaja, Asiakkaan parhaan tietämyksen mukaan työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu edustaja on Kansainvälisten pakotteiden kohteena, toimii Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta tai ei
noudata siihen soveltuvia Kansainvälisiä pakotteita.

Maksuliikepalveluiden yleisistä ehdoista poistetaan tilejä
ja luotollisia tilejä koskevat ehdot. Yritysten ja
yhteisöiden tileihin sovelletaan Tilien yleisiä ehtoja ja
luotolliseen tiliin lisäksi Luotollisen tilin ehtoja.

Muutokset
Tilin yleiset ehdot (Yritykset ja yhteisöt)
1.11 Sopimuksen purkaminen
o

Lisätään: Pankilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos Asiakas tai Asiakkaan konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, Asiakkaan
suora tai välillinen omistaja, tällaisen yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtaja, Asiakkaan parhaan
tietämyksen mukaan työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu edustaja on Kansainvälisten
pakotteiden kohteena, toimi Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta tai ei noudata siihen soveltuvia Kansainvälisiä pakotteita.

1.14 Muut ehdot
o

Lisätään: Mikäli jokin sopimuksen mukainen ehto katsottaisiin mitättömäksi tai pätemättömäksi, säilyy sopimus tästä huolimatta muilta osin voimassa sellaisenaan. Sopimuksen mukaisista oikeuksista luopumiseksi
ei katsota sitä, että Pankki laiminlyö vedota johonkin
tämän sopimuksen mukaiseen seikkaan tai toisen osapuolen tekoon tai laiminlyöntiin.

2.10.2 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen
o

2.12.3 Katteen puuttumisesta aiheutuvat
seuraamukset
o

Lisätään: Pankki voi kieltäytyä hyväksymästä tilin käyttöoikeutta henkilölle, jonka yleinen tuomioistuin on
määrännyt liiketoimintakieltoon. Kun pankki saa tiedon
henkilön määräämisestä liiketoimintakieltoon, henkilön
tilinkäyttöoikeus voidaan poistaa.

2.7 Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä
o

Lisätään: Pankilla on oikeus rajoittaa tilin käyttöä, mikäli Asiakas tai Asiakkaan konserniin tai tosiasialliseen
määräysvaltaan kuuluva yhteisö, Asiakkaan suora tai
välillinen omistaja, tällaisen yhteisön hallituksen jäsen,
toimitusjohtaja, johtaja, Asiakkaan parhaan tietämyksen
mukaan työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu
tai muu edustaja on Kansainvälisten pakotteiden kohteena, toimii Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta tai ei noudata
siihen soveltuvia Kansainvälisiä pakotteita.
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2.8 Pankin oikeus sulkea tili
o

Lisätään: Pankilla on oikeus sulkea tili, jos --- siihen
on laista tai muusta viranomaisohjeesta johtuva syy

Lisätään: Maksut ja palkkiot voidaan veloittaa myös
muulta asiakkaan tilitä.

2.13 Tilisopimuksen irtisanomisen ja purkamisen
vaikutukset
o

2.4 Tilin käyttöoikeuden haltija
o

Poistetaan aikaisempi ehto ja muutetaan: Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta
ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai
ohjetta, pankki ilmoittaa uudesta viitekorosta kohdan
1.9 mukaisesti.

Lisätään: Asiakas on velvollinen maksamaan Palvelusta
mahdollisesti perittävän käyttömaksun tai kuukausimaksun päättymiskuukaudelta. Asiakkaan ennakolta
maksamia maksuja ja palkkiota ei palauteta siltä osin
kuin ne kohdistuvat päättymisen jälkeiseen aikaan.

Luotollisen tilin ehdot (Yritykset ja yhteisöt)
o

o

Maksuliikepalveluiden yleisten ehtojen III Palvelukohtainen erityinen osa ei sisällä jatkossa luotollisen tilin ehtoja (kohta 1 Tiliin liittyvän luoton ehdot).
Luotolliseen tiliin sovelletaan Luotollisen tilin ehtoja

Maksuliikepalveluiden yleiset ehdot
(Yritykset ja yhteisöt)
Yhteinen osa
3 Palvelusta perittävät maksut ja palkkiot
o

Lisätään: Jollei tilillä ole katetta pankin maksujen ja
palkkioiden veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tilille myöhemmin tulleista varoista saatavalleen
kertynyt viivästyskorko, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävä maksu sekä muut saatavan perimisestä
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aiheutuvat maksut ja palkkiot. Maksut ja palkkiot voidaan veloittaa myös muulta asiakkaan tilitä. Viivästyskorko on viisitoista (15) prosenttiyksikköä korkeampi
kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

18 Immateriaalioikeudet
o

4.1 Pankin ilmoitukset
o

Tiedoksisaantipäivä:

31.5.2021 saakka: ”Kun Pankki asettaa tiedon tai ilmoituksen Asiakkaan saataville Sähköisessä asiointikanavassa tai
lähettää ne edellä mainittuun osoitteeseen, Asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen.”
1.6.2021 alkaen: ”Kun Pankki asettaa tiedon tai ilmoituksen Asiakkaan saataville Pankin toimipaikassa, Digitaalisessa palvelussa tai lähettää ne edellä mainittuun osoitteeseen, Asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen
heti.”

19 Henkilötietojen käsittely
o

8 Pankin oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen ja
kohtaa
o

Pankilla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, rajoittaa
siihen pääsyä, jättää Pankille annettu toimeksianto
suorittamatta tai Pankille lähetetty aineisto käsittelemättä:
•

Lisätään: mikäli Asiakas tai Asiakkaan konserniin
tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö,
Asiakkaan suora tai välillinen omistaja, tällaisen
yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtaja,
Asiakkaan parhaan tietämyksen mukaan työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu
edustaja on Kansainvälisten pakotteiden kohteena,
toimii Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan
yksityis- tai oikeushenkilön puolesta tai ei noudata
siihen soveltuvia Kansainvälisiä pakotteita.

14 Sopimuksen purkaminen
o

Pankilla on oikeus keskeyttää palvelun toiminta ja purkaa sopimus kokonaisuudessaan tai yksittäisen Palvelun osalta päättymään heti, jos
•

Lisätään: Asiakas tai Asiakkaan konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, Asiakkaan suora tai välillinen omistaja, tällaisen yhteisön
hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtaja, Asiakkaan parhaan tietämyksen mukaan työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu edustaja
on Kansainvälisten pakotteiden kohteena, toimi
Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta tai ei noudata siihen soveltuvia Kansainvälisiä pakotteita.

Lisätään: Palveluiden sisältämän ja sen kautta saatavilla olevan materiaalin, tekstin, kuvien, ohjelmistojen ja
muiden elementtien ja sisällön omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pankille ja/tai Muulle Palveluntarjoajalle, ellei nimenomaisesti ole toisin kirjallisesti sovittu.
Asiakkaalla on oikeus sopimuksen voimassa ollessa ja
sen määräysten ja rajoitusten mukaisesti käyttää Palvelua vain omassa toiminnassaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai edelleen lisensoida tämän sopimuksen
mukaisia oikeuksia Kolmannelle osapuolelle.

Lisätään: Pankki käsittelee Asiakkaan edustajien henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä
tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Asiakkaan sekä tämän edustajien on
suositeltavaa tutustua viitattuun tietosuojainformaatioon. Tietosuojalauseke ja -seloste ovat saatavilla OP:n
verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi.

Palvelukohtainen erityinen osa
3. E-laskupalvelu
o

3.4 E-laskutus op.fi:ssä
•

o

3.3.3 Vastaanotto-osoitteiden ilmoittamispalvelu
•

o

Poistetaan: 4.11 E-laskutus OP-verkkopalvelussa
Lisätään: Asiakas voi lähettää kuluttaja-asiakkaille
e-laskun vastaanottoehdotuksen, jonka asiakas voi
hyväksyä tai poistaa verkkopalvelussa. Hyväksytty
e-laskuehdotus muodostaa e-laskutilauksen.

Lisätään: 3.5 Henkilötietojen käsittely e-laskujen käsittelyn yhteydessä

Poistetaan
o
o
o

5 Maksupäätepalvelu
10 Eräsiirtopalvelu
12 Verkkopalkkapalvelu

