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Käytössä 19.5.2010 alkaen.
Näitä ehtoja sovelletaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä
annetun lain (1183/2009) mukaista säästämistiliä ja sanotun
lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tiliä koskeviin
tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta.
Määritelmät
Tilinomistaja
Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on velkaa tilillä
olevat varat. Omistusoikeus tilillä oleviin varoihin kuuluu sidotusta
pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 5 §:n 2 momentin 2 kohdan
mukaan säästövaroihin oikeutetulle. Käyttöoikeus tilillä oleviin varoihin on yksinomaan pankilla.
Tilinavaaja
Tilinavaaja on henkilö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eläketilin avaamisesta.

Pääsääntöisesti tilin avaa tilinomistaja. Myös tilinomistajan edunvalvoja ja edunvalvontavaltuutettu voivat sopia pankin kanssa tilin
avaamisesta päämiehelleen.
Tilillä tapahtuvien maksujen välitykseen sovelletaan lisäksi maksujenvälityksen yleisiä ehtoja ja tiliin liitetyn palvelun osalta kyseisen
palvelun omia sopimusehtoja.
1.2

Pankille annettavat tiedot

Tilinavaaja on velvollinen antamaan pankille tiedot tilinomistajasta.
Tilinavaajan ja tilinomistajan on ilmoitettava pankille nimensä, henkilötunnuksensa, postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa ja pankin sitä
edellyttäessä annettava nimikirjoitusnäytteensä.
Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiemmassa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja.

Edunvalvoja

Tilinomistajan on ilmoitettava edellä mainittujen tietojen muutoksista
pankille.

Edunvalvoja on tilinomistajan laillinen edustaja. Edunvalvoja-asema perustuu lakiin (alaikäisen) tai maistraatin taikka
tuomioistuimen määräykseen (täysi-ikäiset, joille määrätty
edunvalvoja).

1.3

Edunvalvontavaltuutettu
Näissä ehdoissa Edunvalvontavaltuutetulla tarkoitetaan
henkilöä, jolla maistraatin vahvistaman ja holhousasioiden
rekisteriin merkityn edunvalvontavaltakirjan mukaan on yleinen valtuutus tilinomistajan taloudellisten asioiden hoitamiseen.

Tiliä koskevat ilmoitukset

Jos tilinomistaja, tilinomistajan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ja pankki eivät erikseen toisin sovi, pankki lähettää tiliotteen ja
muut tiliä koskevat ilmoitukset tilinomistajalle hänen väestörekisterikeskukselle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai pankin kanssa
sovittuun tietoliikenneosoitteeseen.

Tapahtumapäivä

Kun pankki lähettää tiliotteen tai muun tiliä koskevan ilmoituksen
edellä mainittuun osoitteeseen, tilinomistajan tai muun henkilön
katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä
lähettämisen jälkeen.

Tilitapahtuman tapahtumapäivä on kirjauspäivä ja ennakkokirjauksissa se päivä, jolloin tilillepano on asiakkaan käytettävissä.
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Korjauksissa tapahtumapäivä on alkuperäinen kirjauspäivä.
Arvopäivä
Tililtäoton arvopäivä on oton tapahtumapäivä.
Tilillepanon arvopäivä on tilillepanoa seuraava pankkipäivä. Toisesta rahalaitoksesta saapuvan suorituksen arvopäivä on tapahtumapäivä. Toistuvaissuorituksen arvopäivä on tilillepanon tapahtumapäivä.
Keskitalletus
Keskitalletus lasketaan siten, että koronlaskentakauden tapahtumapäivittäiset tai arvopäivittäiset plussasaldot lasketaan yhteen ja
jaetaan päivien lukumäärällä.

3

Tilisopimus

Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista:
-

koron määräytyminen

-

koron määrä/korkoprosentti sopimuksen tekohetkellä, sen
laskutapa, sovellettava viitekorko, korkojakso ja koronmaksupäivä

-

nostoprovisio

-

talletusaika

-

varojen nostoa koskevat rajoitukset

-

muut asiat, joista näiden tiliehtojen nojalla voidaan sopia.

1.1

Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen

Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti etäviestimiä käyttäen.
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Edunvalvonnassa olevan tilinomistajan oikeudet

Edunvalvonnassa oleva voi itse tehdä pankin kanssa tilisopimuksen,
jos hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu. Tilinomistaja voi
käyttää tiliä vain edunvalvojan ilmoituksen mukaisesti.
4
4.1
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Luovutus- ja panttauskielto

Sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 16 §:n mukaan
säästäjällä ja muulla säästövaroihin oikeutetulla ei ole oikeutta
luovuttaa eikä pantata säästövaroja eikä säästämissopimukseen
perustuvaa oikeutta.

Tilinomistajan edustajan oikeudet
Edunvalvojan oikeudet

Tilinomistajan edunvalvoja määrää tilistä kuten tilinomistaja. Edunvalvoja sopii pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettamisesta.. Jos
edunvalvojia on useita, määräävät he tilistä ja tekevät tiliä koskevia
päätöksiä yhdessä, elleivät edunvalvojat ja pankki ole toisin sopineet.
Sekä edunvalvojalla että päämiehellä on oikeus saada tietoja päämiehen kaikista tiliasioista. Edunvalvojan tiedonsaantioikeus koskee
myös päämiehen tiliasioita edunvalvojan määräystä edeltäneeltä
ajalta. Jos edunvalvoja on määrätty vain tietyn tehtävän hoitamista
varten, edunvalvojalla on oikeus saada tietoja vain määräyksessä
tarkoitettuun tehtävään liittyvistä tiliasioista.
4.2

Edunvalvontavaltuutetun oikeudet

Edunvalvontavaltuutetulla on tilinomistajan ohella oikeus sopia
pankin kanssa tilin avaamisesta ja lopettamisesta.
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Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä
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Palveluhinnasto on nähtävissä pankin jokaisessa toimipaikassa.

Pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä, jos
-

pankille ei ole toimitettu kohdassa 1.2 tarkoitettuja tietoja,

-

nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus poikkeaa pankin
hallussa olevasta nimikirjoitusnäytteestä,

-

tilin käyttäjä ei pysty luotettavasti todistamaan henkilöllisyyttään,

-

valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuksia tai

-

pankilla on muutoin syytä epäillä tilinkäytön oikeellisuutta.

Pankilla on oikeus turvallisuussyistä rajoittaa tilin käyttöä muualla
kuin tilikonttorissa.

9.1

Katteen varaaminen maksujen ja palkkioiden veloittamista varten

Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä on kate
pankin niiden maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, jotka
pankilla on oikeus veloittaa tililtä tilisopimuksen, näiden yleisten
ehtojen tai muun sitoumuksen mukaan.
9.2

Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun tililtä
puuttuu kate

Pankin oikeus sulkea tili

Jollei tilillä ole 9.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa katetta pankin
maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, pankilla on oikeus
kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi.

Pankilla on oikeus sulkea tili, jos

Tällaisia veloituksia ovat muun muassa

-

tilinomistaja asetetaan konkurssiin

1)

tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja palkkiot ja

-

tilinomistajalle määrätään edunvalvoja

2)

-

maistraatin vahvistaman edunvalvontavaltakirjan mukainen
valtuutettu ja tilinomistaja eivät pysty sopimaan tilinkäytöstä
tai

muihin tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun ja pankin
välisiin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoihin perustuvat
maksut ja palkkiot, jotka on sovittu veloitettavaksi tililtä.

-

pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä.

Pankilla on oikeus sulkea tili, kun tilillä ei ole huomautuksesta huolimatta varoja pankin maksujen ja palkkioiden maksamiseen siihen
asti, kunnes tilinomistaja on maksanut pankille maksut ja palkkiot
näiden tiliehtojen 5 ja 10 kohtien mukaan. Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilin sulkemisesta jälkikäteen.
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Katteen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset

Jollei tilillä ole katetta 9.2 kohdassa tarkoitettujen viivästyskorkojen
sekä pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, tilille myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen kertynyt
viivästyskorko, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävä maksu
sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot.
Viivästyskorko on seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi kuin
kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Pankkipäivä

Tämän tilisopimuksen mukaisia pankkipäiviä ovat viikonpäivät
maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä,
jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.
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9.3

10 Tilisopimuksen, tiliehtojen ja palveluhinnaston muuttaminen
Pankilla on oikeus muuttaa tilisopimusta ja sen ehtoja uuden tai
muuttuneen lainsäädännön, taikka viranomaisesta johtuvan määräyksen tai viranomaisesta johtuvan muun syyn johdosta.

Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, talletukseen
sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan
säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.

Pankilla on oikeus tehdä tilisopimukseen ja sen ehtoihin vähäisiä
muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.
Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi hinnastossa mainittujen
toimenpidemaksujen vähäinen muuttaminen.

Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen
päätöstä tai ohjetta, pankki ja tilinomistaja sopivat talletukseen
sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos pankki ja tilinomistaja eivät
pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, talletukseen sovellettavan viitekoron arvona
käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä
tähän talletukseen sovellettua viitekoron arvoa.

Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa
kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on näissä ehdoissa tarkoitetulla tavalla vastaanottanut muutosta koskevan kirjallisen ilmoituksen, ellei lain, asetuksen tai viranomaisen ohjeesta tai määräyksestä muuta johdu.

Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja
valvovia viranomaisia.
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Tilitapahtumat

Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä
tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja muuta todista.
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Maksut ja palkkiot

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin liittyvät maksut
ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta
palveluhinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut
maksut ja palkkiot tililtä.
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11 Tilisopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Tilinomistajan irtisanomisoikeus määräytyy OP-eläkesäästösopimuksen ehtojen perusteella. OP-eläkesäästö-sopimuksen
mukaisen eläkkeen maksuajan päättymisen jälkeen tilinomistajalla
on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään heti, jolloin tilillä olevat
varat on nostettava. Tällöin pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus
päättymään yhden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei tilisopimuksessa ole muuta sovittu.
Eläkkeen maksuajan päättymisen jälkeen pankilla on oikeus purkaa
tilisopimus päättymään heti, jos tilinomistaja rikkoo olennaisesti
tilisopimusta tai tiliehtoja.
Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on kulunut tai
tilisopimus on purettu edellä mainitulla tavalla.
Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä tiliin liittyvät
maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti.
Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana varoja, pankki säilyttää
niitä tilinomistajan lukuun. Varoille ei makseta korkoa.
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Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
17 Talletussuoja

12 Tilisopimuksen peruuttamisoikeus etämyynnissä
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilisopimus kuluttajansuojalain 6 a
luvun 12 §:n mukaisesti 14 päivän kuluessa etäsopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut
haltuunsa ennakkotiedot ja sopimuksen ehtoineen.
Eläketilisopimusta, määräaikaista tilisopimusta lukuunottamatta, ei
voi peruuttaa tämän kohdan perusteella, ellei säästäjä peruuta OPeläkesäästö-sopimusta.
Jos määräaikainen tilisopimus peruutetaan, pankki ei maksa varoille
korkoa.
Maksujenvälitykseen ja tilin käyttöön liittyvät liitännäissopimukset,
toimeksiannot ja valtuutukset peruuntuvat samalla kun tilisopimus
peruutetaan.
13 Peruuttamisoikeus säästämissopimuksen peruuntuessa
Tilinomistajan peruuttamisoikeus määräytyy OP-eläkesäästösopimuksen ehtojen perusteella. Eläketiliä ei voi peruuttaa, ellei
säästäjä peruuta OP-eläkesäästö-sopimusta sen ehtojen mukaisesti.
14 Ylivoimainen este
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta
esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti toimimalla olisi voinut
välttää.
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin
pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta
esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä.
15 Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojamenettelyt
Asiakas voi kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen
saadakseen sieltä PS-säästämiseen liittyvää tietoa sekä tarvittaessa
saattaa PS-säästämiseen liittyvät erimielisyydet Arvopaperi- tai
Pankkilautakunnan käsiteltäväksi. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan
osoite on Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki,
sähköposti info(at)fine.fi ja puhelin 09 6850 120. Osoitteessa
www.fine.fi löytyy yhteydenottolomake.
Kuluttajariitalautakunta ratkaisee kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien
välisiä erimielisyyksiä, jotka koskevat kulutustavaroita ja –palveluja.
Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja
elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten esim. rahoituspalvelun hankintaa, ei kuitenkaan silloin, kun riidan kohteena on arvopaperimarkkinalaissa
tarkoitetun arvopaperin hankinta tai luovuttaminen. Kuluttajariitalautakunnan postiosoite on PL 306, 00531 Helsinki ja puhelin 0100 86
330 (vaihde). Osoitteessa www.kuluttajariita.fi löytyy valituslomake
ja sen täyttöohje.
16 Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tilinomistajan tulee ottaa tilisopimukseen ja sen yleisiin ehtoihin
liittyvissä kysymyksissä aina ensisijaisesti yhteyttä oman pankkinsa
asiakasneuvontaan.
Tilinomistaja voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia
koskevan kanteen pankkia vastaan sen Suomessa sijaitsevan
paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on
asuinpaikkansa. Jollei tilinomistajalla ole asuinpaikkaa Suomessa,
riitaisuudet käsitellään pankin kotipaikan käräjäoikeudessa.
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Tällä tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa.
Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tiliehdot 14.4.2010.

