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1. Tuontiremburssin kate
Toimeksiantaja sitoutuu Nordea Bank Oyj:n (jäljempänä ”pankki”)
vaatiessa maksamaan tekemäänsä tuontiremburssihakemukseen
(jäljempänä ”hakemus”) perustuvan tuontiremburssin (jäljempänä
”remburssi”) katteen.
Jos remburssissa käytetty valuutta eroaa toimeksiantajan tilien
valuutasta, summa muunnetaan käyttäen pankin noteeraamaa
käsittelyhetken myyntikurssia, jollei muuta ole sovittu. Pankki hankkii
toimeksiantajan lukuun ja vastuulla katteeksi tarvittavan valuutan.
Mahdollinen käyttämätön valuuttakate tai sen osa palautetaan pankin
noteeraamaan palautushetken ostokurssiin.
2. Kulut, verot ja palkkiot
Toimeksiantaja sitoutuu pankin vaatiessa maksamaan remburssista
veloitettavat palkkiot, koron sekä postitus-, tele-, kuriiri- tai muut
remburssista aiheutuvat kulut tai vakuudeksi pantattujen varojen
hankinta-, ylläpito- tai täytäntöönpanokulut. Toimeksiantaja sitoutuu
myös maksamaan ulkomaisten pankkien mahdollisesti perimät kulut
ja palkkiot sekä remburssin perusteella mahdollisesti perittävät leima-,
luotto- tai muut verot sekä perimiskulut.
3. Viivästyskorko
Mikäli toimeksiantaja ei täytä tähän hakemukseen liittyviä maksuvelvoitteitaan, pankilla on oikeus periä toimeksiantajalta korkoa
remburssin perusteella maksamistaan suorituksista, erääntyneistä
palkkioistaan ja muista kuluistaan eräpäivästä maksun suorituspäivään. Perittävä viivästyskorko on vuotuista korkoa viisi (5)
prosenttiyksikköä yli kyseiselle valuutalle noteeratun yhden (1)
viikon pankkien välisen koron.
4. Asiakirjat
Toimeksiantajan tulee tarkistaa asiakirjat heti vastaanotettuaan ne.
Jos asiakirjat poikkeavat hakemuksen tiedoista (tai myöhemmin
tehdyistä muutoksista) ja jos toimeksiantaja ei hyväksy näitä
eroavaisuuksia, hänen tulee ilmoittaa siitä heti pankille välittömästi.
Mikäli toimeksiantaja ei aio hyväksyä asiakirjoja, se ei saa käsitellä
asiakirjoja tai niihin liittyviä tavaroita ilman pankin kirjallista lupaa.
Asiakirjat tulee palauttaa pankille välittömästi.
5. Panttaukset
5.1 Tähän hakemukseen perustuvien velvoitteidensa asianmukaisen
täyttämisen vakuudeksi toimeksiantaja panttaa tällä sitoumuksella
pankille ja luovuttaa sen hyväksi vakuusoikeuden kaikkiin remburssin
katteeksi maksettuihin rahamääriin, pankin tai sen kirjeenvaihtajapankin vastaanottamiin remburssiasiakirjoihin, niissä mainittuihin
tavaroihin ja/tai vastaaviin vakuutuskorvauksiin tai muihin niistä
syntyviin tuottoihin.
5.1.1 Mikäli toimeksiantaja jättää täyttämättä ehtojen kohdassa 5.1
mainitun sitoumuksen ehdot, pankilla on oikeus omaa harkintaansa
käyttäen ja toimeksiantajalle erikseen ilmoittamatta myydä pantattu
vakuus tai muuttaa se käteiseksi julkisella huutokaupalla tai muulla
sopivaksi katsomallaan tavalla. Pankilla on oikeus siirtää toimeksiantajalle ilmoittamatta toimeksiantajan määräämälle asetetut asiakirjat
kolmansille osapuolille ja allekirjoittaa muutenkin toimeksiantajan
puolesta asiakirjoja, mikäli se on tarpeellista pantin realisoimiseksi.
5.1.2 Pankki on oikeutettu mutta ei velvollinen ryhtymään toimeksiantajan kustannuksella tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin panttioikeuden ja pantin arvon turvaamiseksi.
Jos toimeksiantaja on vakuuttanut pantatut varat, pankilla on oikeus
vaatia, että vakuutusta ei irtisanota ilman pankin kirjallista suostumusta. Toimeksiantajan tulee toimittaa pankille tarpeelliset vakuutusasiakirjat.
6. Tiedon välittäminen
Remburssin edellyttämässä määrin kullakin Nordea-yhtiöllä on oikeus
käyttää ja toimittaa mille tahansa Nordea-yhtiölle remburssiin liittyvää
tai muuta Nordea- konsernin ja toimeksiantajan asiakassuhdetta
koskevaa tietoa.
”Nordea-konserni” tarkoittaa Nordea Bank Oyj:tä (mukaan lukien sen
sivuliikkeet) yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa ja ”Nordea-yhtiö”
tarkoittaa mitä tahansa Nordea-konserniin kuuluvaa yhtiötä.
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7. Muut sopimusehdot
7.1 Toimeksiantaja antaa pankille oikeuden hylätä sen valitsema
pankkiyhteys ja ilmoittaa remburssi minkä tahansa pankin valitseman
kirjeenvaihtajapankin kautta.
7.2 Jos käyttämätön tai osittain käytetty remburssi raukeaa, pankki ei
ole velvollinen vapauttamaan toimeksiantajaa vastuusta ennen kuin
nimetty pankki ja/tai remburssinsaaja on vapauttanut pankin
vastuusta. Toimeksiantaja on myös edelleen vastuussa siinäkin
tapauksessa, että asiakirjat eivät ole saapuneet pankkiin viivästysten,
postin katoamisen tai minkä tahansa muun syyn vuoksi.
7.3 Nordea-yhtiö ei vastaa tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu
lainsäädäntötoimesta, viranomaisen toimenpiteestä, valuuttakurssierosta, sodasta, terrorismista, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai vastaavista olosuhteista. Lakkoja, saartoja, boikotteja ja
työsulkuja koskeva rajoitus on voimassa vaikka Nordea-yhtiö olisi
tällaisen toimen kohteena tai olisi itse ryhtynyt kyseiseen toimeen.
Nordea-yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan muista syistä aiheutuvaa
tappiota tai vahinkoa, jos se on noudattanut toiminnassaan tavanomaista huolellisuutta. Nordea-yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan
aiheutunutta epäsuoraa tai välillistä vahinkoa.
7.4 Pankin kirjallisesta pyynnöstä Toimeksiantaja toimittaa pankille
sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka pankki katsoo tarpeelliseksi jotta se
voi suorittaa lakeihin, määräyksiin ja pankin sisäisiin ohjeisiin
perustuvat velvoitteensa koskien rahanpesun estämistä (mukaan
lukien asiakkaan tunnistaminen) ja terrorismin rahoituksen kieltoa.
Tämä koskee tietoja ja asiakirjoja, jotka lakien, määräysten ja pankin
sisäisten ohjeiden mukaan ovat tarpeen Toimeksiantajan tai muiden
henkilöiden tunnistamista ja omistussuhteiden selvittämistä varten.
7.5 Toimeksiantaja noudattaa lahjonnan kieltäviä lakeja ja määräyksiä
ja huolehtii siitä, että sillä on asiaa koskevat riittävät sisäiset
menetelmät ja prosessit.
7.6 Toimeksiantajan tulee varmistaa, että se (mukaan lukien
Toimeksiantajan tytäryhtiöt ja Toimeksiantajan ja sen tytäryhtiöiden
hallitusten jäsenet ja johtavassa asemassa olevat työntekijät sekä
niiden puolesta toimivat henkilöt ja yhtiöt ja niiden hallitsemat yhtiöt)
ei ryhdy toimeen tai pidättäydy toimesta tai käytä (suorasti tai
epäsuorasti) hakemusta tai remburssia tavalla, joka aiheuttaa tai
saattaa aiheuttaa:
a) Pakotteiden vastaista toimintaa; ja/tai
b) Toimeksiantajan (tai muun tässä kohdassa 7.6 tarkoitetun
henkilön) joutumisen Pakotteen kohteeksi: ja/tai
c) pankin tai muun Nordea-yhtiön toimintaa vastoin Pakotteiden
ehtoja.
Toimeksiantaja huolehtii siitä, että sillä on riittävät sisäiset menetelmät
ja prosessit Pakotteiden noudattamisen varmistamiseksi.
“Pakotteilla” tarkoitetaan lakeja, säännöksiä, kauppasaartoja, kieltoja,
rajoituksia, päätöksiä, toimeenpanomääräyksiä tai -ilmoituksia, jotka
on antanut YK, EU, Yhdistynyt kuningaskunta ja/tai Yhdysvallat (ja
niiden puolesta toimiva viranomainen tai muu taho) ja jotka koskevat
pakotteita (taloudellisia, rahoituksellisia tai poliittisia) ja jotka on
suunnattu valtioille, yhtiöille, muille oikeushenkilöille ja/tai
yksityishenkilöille.
8. Laki ja oikeuspaikka
Hakemukseen ja toimeksiantajan sitoumukseen sovelletaan sen
oikeuspaikan lakia, jossa toimeksiantajan kotipaikka on sillä hetkellä
kun remburssihakemus toimitetaan pankille. Jos toimeksiantaja on
sellaisen emoyhtiön tytäryhtiö, jonka kotipaikka on Tanskassa,
Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa, sovelletaan sen oikeuspaikan
lakia, jossa emoyhtiöllä on kotipaikka sillä hetkellä kun remburssihakemus toimitetaan pankille. Näin ollen noudatetaan seuraavaa
lainsäädäntöä, ja asiakirjoihin liittyvät tai niistä aiheutuvat erimielisyydet voidaan ratkaista ensimmäisessä asteessa seuraavissa
tuomioistuimissa:
(i) Tanskan laki ja Sø-og Handelsretten (Tanska), jos toimeksiantajan
tai emoyhtiön kotipaikka on Tanskassa,
(ii) Norjan laki ja Oslo tingrett (Norja), jos toimeksiantajan tai
emoyhtiön kotipaikka on Norjassa,
(iii) Ruotsin laki ja Stockholms tingsrätt (Ruotsi), jos toimeksiantajan
tai emoyhtiön kotipaikka on Ruotsissa, ja
(iv) Suomen laki ja Helsingin käräjäoikeus (Suomi), jos
toimeksiantajan tai emoyhtiön kotipaikka on Suomessa tai jossakin
muussa maassa kuin Tanskassa, Norjassa tai Ruotsissa.

