
 
Hintasopimus 

Nordea Business Start tai Business Plus -paketti  
 

1 (2) 

 
Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9 

Confidential 

 
 

Asiakas ja Pankki sopivat tällä sopimuksella Nordea Business Start- tai Nordea Business Plus- paketin hinnasta. Valitun 
paketin hinta määräytyy Pankin kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Paketin kuukausimaksu sisältää 
valitusta paketista riippuen seuraavat mahdolliset palvelut, jotka asiakas voi ottaa käyttöön, ja joista sovitaan erikseen 
Pankin ja Asiakkaan välillä:    
  
 

 

        
 

 
Tämä hintasopimus korvaa kaikki tämän hintasopimuksen piiriin kuuluvien palveluiden osalta aiemmin osapuolten välillä 
tehdyt tarjoukset ja hintasopimukset. 
 
 
Palvelusopimukset ja ehdot  
Tässä hintasopimuksessa yksilöityjen palvelujen ottaminen käyttöön edellyttää sitä, että Asiakkaan ja Pankin välillä on 
tehty kyseistä palvelua koskeva palvelusopimus. Palvelut tarjotaan Asiakkaalle kyseessä olevaa palvelua koskevien 
kulloinkin voimassa olevien palvelusopimusten ja/tai niiden ehtojen mukaisesti. 
 
 
Paketin hinnat ja hinnoittelua koskevat muutokset 
Asiakas on velvollinen suorittamaan Pankin kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset maksut. Pankki on 
oikeutettu veloittamaan maksut yllä mainitulta Asiakkaan tililtä.  
 
Paketin kuukausimaksu ei kata pakettiin kuuluvien palveluiden käytöstä perittäviä palveluhinnaston mukaisia toimeksianto- 
tai tapahtumakohtaisia maksuja. Ne peritään Asiakkaalta erikseen palveluja koskevien ehtojen ja palveluhinnaston 
mukaisesti.  
 
Pankilla on oikeus muuttaa paketin hinnoittelua sekä palvelupakettiin kulloinkin sisältyviä palveluja ja niiden määrää siten, 
että palvelupakettiin voidaan joko lisätä palveluja tai vähentää palveluja (”Paketin Palveluvalikoima”). Paketin 
Palveluvalikoimaan tehdyt muutokset vaikuttavat mahdollisesti vain Asiakkaan palveluista perittäviin hintoihin, Asiakkaan 
käyttöönottamat palvelut pysyvät muutoin voimassa ja Asiakkaan käytössä. Pankki ilmoittaa muutoksesta 
palveluhinnastossaan vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.  
 
Muista kuin tässä hintasopimuksessa yksilöidyistä pankkipalveluista Pankki perii kulloinkin voimassa olevan 
palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. 
 
Tietojen vaihtaminen  
Asiakkaan tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi 
Nordea-konserniin kuuluville yhtiöille, mikäli se on tarpeen hintasopimuksessa yksilöityjen palveluiden tarjoamiseksi.  
 

Nordea Business Start 

Palvelut 

Yrityksen tili  

Classic verkkopankki  

E-laskun lähetys ja vastaanotto verkkopankkiin  

Business Visa Debit -kortti 

Konekielinen tiliote, kuukausittain 

Nordea Business Plus 

Palvelut 

Yrityksen tili, enintään 3 kpl 

Classic verkkopankki, enintään 3 sopimusta  

E-laskun lähetys ja vastaanotto verkkopankkiin 

First Card -kortti 

Konekielinen tiliote, kuukausittain  

E-vastuut ja vakuudet 

E-saldotodistus 
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Voimassaolo ja irtisanominen 
Tämä hintasopimus on voimassa toistaiseksi. 
 
Kumpikin osapuoli voi irtisanoa hintasopimuksen ja sen mukaisen hinnoittelun kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla 
irtisanomisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle. Hintasopimuksen irtisanomisen jälkeen Asiakkaan käytössä oleviin 
palveluihin sovelletaan Pankin voimassa olevia palveluhinnaston mukaisia palvelumaksuja.    
 
 
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa. 
 
 
Sopimuksen allekirjoitus ja hyväksyminen 
Tämä sopimus tulee voimaan, kun Pankki on vastaanottanut Asiakkaan asianmukaisesti allekirjoittaman kappaleen tästä 
sopimuksesta siinä muodossa ja saman sisältöisenä kuin Pankki sen Asiakkaalle toimitti. 
 
Jos sopimus tehdään etäviestintäyhteyden kautta, mukaan lukien Nordea Business Centre, Asiakkaan edustaja 
allekirjoittaa ja hyväksyy sopimuksen etäviestintäyhteyden aikana tunnistautumalla Pankkiin henkilökohtaisilla vahvoilla 
sähköisillä tunnistetiedoillaan. Sähköisesti hyväksyttyyn sopimukseen kirjataan Asiakkaan allekirjoituksen sijaan tiedot siitä 
asiointiyhteydestä, jossa sopimus on hyväksytty. Etäviestintäyhteyden kautta tehdyn sopimuksen sisältö todennetaan 
Pankin tietojärjestelmästä. Pankki toimittaa etäviestintäyhteyden kautta tehdyn sopimuksen Asiakkaalle asettamalla sen 
saataville Pankin verkkopankkiin tai muuhun sähköiseen palvelukanavaan tai tulostamalla Asiakkaalle siitä kirjallisen 
kappaleen.  
 

 


