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De viktigaste ändringarna från 1.6.2021
Villkoren för konton och konton med kredit tas bort
från Betalningstjänsternas allmänna villkor. På
Företags och samfunds konton tillämpas Allmänna
kontovillkor och på konton med kredit Villkor för konto
med kredit.

2.8 Bankens rätt att spärra kontot
o

Ändringar
Allmänna kontovillkor (Företag och samfund)
1.11 Hävning av Avtalet
o

Tilläggs: Banken har rätt att häva ett avtal att upphöra
omedelbart om Kunden eller ett samfund som omfattas av Kundens koncern eller bestämmande inflytande,
Kundens direkta eller indirekta ägare, en styrelseledamot, en verkställande direktör, direktör i ett sådant företag, en arbetstagare enligt Kundens bästa vetskap,
en person med namnteckningsrätt eller en annan företrädare är föremål för Internationella sanktioner,
agerar för en privatperson eller juridisk person som är
föremål för Internationella sanktioner, eller inte efterlever tillämpliga Internationella sanktioner.

2.10.2 Upphörd eller avbruten notering av
referensräntan
o

1.14 Övriga villkor
o

Tilläggs: Om ett villkor i avtalet betraktas sakna verkan
eller vara ogiltigt, fortsätter avtalet trots det att gälla
till övriga delar. Det att Banken underlåter att åberopa
en omständighet som följer av det här avtalet eller den
andra partens handling eller underlåtenhet innebär
inte att Banken avstått från sina avtalsenliga rättigheter.

2.4 Dispositionsrättshavare
o

Tilläggs: Banken kan vägra att godkänna dispositionsrätt för en person som en allmän domstol har belagt
med näringsförbud. När banken får information om att
personen belagts med näringsförbud kan personens
dispositionsrätt tas bort.

2.7 Bankens rätt att inte godkänna kontoanvändning
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o

Tilläggs: Banken har rätt att begränsa användningen
av ett konto om Kunden eller ett samfund som omfattas av Kundens koncern eller bestämmande inflytande,
Kundens direkta eller indirekta ägare, en styrelseledamot, en verkställande direktör, direktör i ett sådant
samfund, en arbetstagare enligt Kundens bästa vetskap, en person med namnteckningsrätt eller en annan företrädare är föremål för Internationella sanktioner, agerar för en privatperson eller juridisk person
som är föremål för Internationella sanktioner, eller inte
efterlever tillämpliga Internationella sanktioner.

Tilläggs: Banken har rätt att spärra kontot på grund av
lag eller annan myndighetsbestämmelse eller om Kunden eller ett samfund som omfattas av Kundens koncern eller bestämmande inflytande, Kundens direkta
eller indirekta ägare, en styrelseledamot, en verkställande direktör, direktör i ett sådant samfund, en arbetstagare enligt Kundens bästa vetskap, en person
med namnteckningsrätt eller en annan företrädare är
föremål för Internationella sanktioner, agerar för en
privatperson eller juridisk person som är föremål för
Internationella sanktioner, eller inte efterlever tillämpliga Internationella sanktioner.

Tidigare villkoret tas bort och ändras: Om noteringen
av referensräntan upphör eller avbryts, fastställs den
referensränta som ska tillämpas på insättningen i enlighet med den författning, det myndighetsbeslut eller
den myndighetsanvisning som ges om den nya referensräntan. Om det inte utfärdas en författning, ett
myndighetsbeslut eller en myndighetsanvisning om
den nya referensräntan, ska banken meddela om den
nya referensräntan i enlighet med punkt 1.9.

2.12.3 Påföljder av att täckning saknas
o

Tilläggs: Avgifterna och provisionerna kan också debiteras kundens andra konton.

2.13 Följden av uppsägning och hävning av
kontoavtalet
o

Tilläggs: Kunden är skyldig att betala den användningsavgift eller månadsavgift som eventuellt tas ut för
Tjänsten för uppsägningsmånaden. De avgifter och
provisioner som Kunden betalat i förskott återbetalas
inte till den del som de hänför sig till den tid som följer
efter att avtalet upphört.

Villkor för kreditkonto (Företag och samfund)
o

o

Betalningstjänsternas III Tjänstespecifika speciella del i
de allmänna villkoren innehåller inte i fortsättningen
villkor för konto med kredit (punkt 1 Villkor för kontokredit).
På konton med kredit tillämpas Villkor för konto med
kredit
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•

Allmänna villkor för Betalningstjänster
(Företag och samfund)
Gemensam del
3 Avgifter och provisioner för tjänsten
o

Tilläggs: Om kontot saknar täckning för debitering av
bankens avgifter och provisioner är kontohavaren skyldig att betala till banken och banken har rätt att, från
medel som senare influtit på kontot, debitera kontot
med den upplupna dröjsmålsräntan på sin fordran, avgiften för påminnelsebrev samt andra avgifter och provisioner som indrivningen av fordran föranleder. Avgifterna och provisionerna kan också debiteras kundens
andra konton. Dröjsmålsräntan är femton (15) procentenheter högre än den vid respektive tidpunkt gällande
referensränta som avses i 12 § i räntelagen.

18 Immateriella rättigheter
o

4.1 Bankens meddelanden
o

Delfåendedag:

Fram till 31.5.2021: ”Då Banken lägger in information eller
meddelanden i en Elektronisk betjäningskanal så att Kunden har åtkomst till den eller sänder dem vidare till en
ovan nämnd adress, anses Kunden ha fått informationen
eller meddelandet senast den sjunde (7) dagen efter avsändningen.”

o

Banken har rätt att avbryta eller begränsa tillträdet till
en Tjänst, låta bli att utföra ett uppdrag som getts
Banken eller låta bli att handlägga material som sänts
till Banken:
•

Tilläggs: om Kunden eller ett samfund som omfattas av Kundens koncern eller bestämmande inflytande, Kundens direkta eller indirekta ägare, en
styrelseledamot i ett sådant samfund, en verkställande direktör, direktör, en arbetstagare enligt
Kundens bästa vetskap, en person med namnteckningsrätt eller en annan företrädare är föremål för
Internationella sanktioner, agerar för en privatperson eller juridisk person som är föremål för Internationella sanktioner, eller inte efterlever tillämpliga Internationella sanktioner.

14 Hävning av Avtalet
o

Banken har rätt att avbryta en tjänsts funktion och
häva avtalet helt och hållet eller för en enskild Tjänst
med omedelbar verkan, om

Tilläggs: Äganderätten, upphovsrätten, varumärkesrätten och alla andra immateriella rättigheter till allt
material, alla texter, bilder, program samt andra element och innehåll som ingår i Tjänsten och som kan
fås via Tjänsten tillhör Banken och/eller en Annan
Tjänsteleverantör, om inte annat uttryckligen avtalats
skriftligt. Kunden har rätt att medan avtalet gäller och i
enlighet med dess bestämmelser och begränsningar
använda Tjänsten endast i sin egen verksamhet. Kunden har inte rätt att överföra eller vidarelicensera rättigheter som detta avtal medför till Tredje part.

19 Behandling av personuppgifter
o

Från 1.6.2021: ”Då Banken lägger fram information eller
meddelanden så att Kunden har åtkomst till dem på Bankens kontor, i den Digitala tjänsten eller sänder dem vidare
till en ovan nämnd adress, anses Kunden ha fått informationen eller meddelandet genast.”

8 Bankens rätt att avbryta tillhandahållandet
av en Tjänst

Tilläggs: Kunden eller ett samfund som omfattas
av Kundens koncern eller bestämmande inflytande, Kundens direkta eller indirekta ägare, en
styrelseledamot i ett sådant samfund, en verkställande direktör, direktör, en arbetstagare enligt
Kundens bästa vetskap, en person med namnteckningsrätt eller en annan företrädare är föremål för
Internationella sanktioner, agerar för en privatperson eller juridisk person som är föremål för Internationella sanktioner, eller inte efterlever tillämpliga Internationella sanktioner.

Tilläggs: Banken ska behandla personuppgifterna av
Kundens företrädare i enlighet med de bestämmelser
som gäller samt på det sätt som närmare beskrivs i
dataskyddsklausulen och -beskrivningen. Det rekommenderas att Kunden och dennes företrädare tar del
av den här dataskyddsinformationen. Dataskyddsklausulen och -beskrivningen finns på OP:s webbplats på
adressen www.op.fi.

Tjänstespecifik speciell del
3. E-fakturatjänsten
o

3.4 E-fakturering på op.fi
•

o

3.3.3 Meddelandetjänsten för Mottagningsadresser
•

o

Tas bort: 4.11 E-fakturering i OP-nättjänsten
Tilläggs: Kunden kan till sina konsumentkunder
sända ett mottagningsförslag för e-faktura som
kunden kan godkänna eller ta bort i nättjänsten.
Ett godkänt e-fakturaförslag utgör en e-fakturabeställning.

Tilläggs: 3.5 Behandling av personuppgifter i samband
med behandlingen av e-fakturor

Tas bort
o
o
o

5 Betalterminaltjänsten
10 Filöverföringstjänsten
12 Nätlönetjänsten

