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1   

Nordea Bank Oyj (jäljempänä ”pankki”) vastaanottaa asiakkailta 

irtainta omaisuutta säilytettäväksi konttoreissaan pankin omista- 

massa kuoressa, johon merkitään asiakkaan henkilötiedot. Pankki 

sinetöi asiakkaan sulkeman kuoren juoksevasti numeroidulla 

sinetillä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta toiselle.  

  

2   

Pankki perii asiakkaalta hinnaston mukaisen säilytysmaksun. 

Hinnastolla tarkoitetaan pankin hinnastoa, joka on nähtävissä 

pankin Suomessa sijaitsevissa konttoreissa.  

  

3   

Säilytystä voi käyttää säilytyksenhaltija, hänen laillinen edusta- 

jansa, oikeudenomistajansa tai valtuutettunsa kuittausta vastaan, 

minkä jälkeen hänellä ei ole oikeutta esittää pankille vaatimuksia.  

  

Avauksen jälkeen kuori suljetaan uudella sinetillä. Pankki 

veloittaa sinetin vaihtamisesta hinnaston mukaisen maksun.  

  

Yhdelläkin kuolinpesän osakkaista on oikeus saada sinettikuori 

avatuksi. Osakkaalla on oikeus tutustua kuoren sisältöön sen 

jälkeen, kun kaksi (2) pankkitoimihenkilöä on luetteloinut omai- 

suuden pöytäkirjaan osakkaan läsnäollessa. Pöytäkirja tehdään 

kahtena (2) kappaleena ja sen allekirjoittavat paikalla olleet 

toimihenkilöt sekä muut läsnäolleet. Toinen pöytäkirjoista jää 

pankille. Pöytäkirjan tekemisestä pankki perii hinnaston mukaisen 

palkkion.  

  

Jos kuolinpesän osakas osoittaa pankille, että hänen on välttämä- 

töntä saada säilytyksestä asiakirjoja valvontaa, maksettavaksi 

erääntyneiden saamisten perimistä tai muuten tärkeää tai 

kiireellistä asiaa varten, pankilla on oikeus luovuttaa hänelle 

kuittausta vastaan näiden asioiden hoitoa varten välttämättömät 

asiakirjat.  

  

4   

Säilytys on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa sopi- 

muksen milloin tahansa. Asiakkaalle ei palauteta perittyä 

säilytysmaksua.  

  

Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa. Asiakas  

on velvollinen kolmen (3) kuukauden kuluessa irtisanomisesta 

tyhjentämään sinettikuoren. Asiakkaalle palautetaan tällöin jäljellä 

olevaa säilytysaikaa vastaava maksu.  

  

5   

Säilytyskuoressa ei saa pitää esineitä tai aineita, jotka voivat 

aiheuttaa vahinkoa tai haittaa pankille tai jollekulle muulle.  

  

Säilytyksenhaltija on vastuussa kaikesta vahingosta ja haitasta, 

jonka hän tai käyttöoikeudenhaltija on aiheuttanut näiden ehtojen 

rikkomisesta.  

  

Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu säilytyksessä olevan 

omaisuuden laadun johdosta.  

 

6   

Jos asiakas on jättänyt säilytysmaksun maksamatta tai sopimus on 

lakannut irtisanomisen takia, eikä asiakas ole tyhjentänyt säilytys- 

kuorta, pankilla on oikeus yhden (1) vuoden kuluttua säilytys- 

maksun laiminlyönnistä tai yhden (1) vuoden kuluttua sopimuksen 

lakkaamisesta julkisen notaarin tai poliisiviranomaisen läsnäol- 

lessa tai muussa järjestyksessä, jonka pankin johtokunta katsoo 

riittävän turvalliseksi, avata säilytyskuori ja luetteloida sen sisältö. 

Avaamisesta pankki lähettää ilmoituksen etukäteen asiakkaalle.  

  

Kun kuori on avattu ja siellä oleva omaisuus luetteloitu, pankki 

säilyttää sen sisällön suljettuna säilytyksenä hinnaston mukaista 

säilytysmaksua vastaan. Pankilla on oikeus hävittää arvoton 

omaisuus heti ja muukin omaisuus kymmenen (10) vuoden 

kuluttua kuoren avaamisesta.  

  

Jos pankilla on syytä olettaa säilytyskuoren sisältävän pankille  

tai jollekulle muulle vahinkoa tai haittaa aiheuttavaa omaisuutta, 

pankilla on oikeus heti avatuttaa kuori edellä mainitussa 

järjestyksessä ja menetellä siellä olevan omaisuuden kanssa 

parhaaksi katsomallaan tavalla.  

  

Pankilla on oikeus periä maksamaton säilytysmaksu sekä muut 

mahdolliset kulut muuttamalla rahaksi sopivaksi katsomallaan 

tavalla riittävä määrä säilytyskuoressa olleesta omaisuudesta.  

  

7   

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan pankille yhteystietonsa, 

lailliset edustajansa ja niissä tapahtuneet muutokset.  

  

8   

Pankilla on oikeus muuttaa säilytyksen ehtoja ja hinnastoa. Pankki 

ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti sellaisten ehtojen ja hinnaston 

muutokset, jotka lisäävät asiakkaan velvollisuuksia tai vähentävät 

oikeuksia, ja jotka eivät johdu lain muutoksesta tai viranomaisen 

ohjeesta.  

  

Muut muutokset pankki ilmoittaa hinnastossa. Hinnastossa 

ilmoitetaan myös sellaisen maksun tai palkkion muuttamisesta, 

joka oli hinnastossa sopimuksentekohetkellä tai jonka 

käyttöönotosta on myöhemmin asianmukaisesti ilmoitettu 

asiakkaalle.  

  

Asiakkaan velvollisuuksia lisäävä tai oikeuksia vähentävä ehtojen 

tai hinnaston muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden 

alusta, joka lähinnä alkaa yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoi- 

tuksen lähettämisestä asiakkaalle tai julkaisemisesta hinnastossa. 

Ellei asiakas hyväksy muutosta, hänen tulee irtisanoa sopimus 

ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin pankki palauttaa 

säilytysmaksun jäljellä olevalta säilytysajalta.  

  

9   

Pankin lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen 

asiakkaalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen 

jälkeen, jos ilmoitus on lähetetty pankille viimeksi ilmoitettuun 

osoitteeseen.  

  

10   

Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä 

(force majeure).  


