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1. Pankkitakauksen vastasitoumus 
Hakija sitoutuu vaadittaessa maksamaan Nordea Bank Oyj:lle 
(”pankki”) minkä tahansa määrän, jonka pankki on maksanut tämän 
hakemuksen (”hakemus”) perusteella annetun pankkitakauksen 
nojalla (”pankkitakaus” tarkoittaa näissä yleisissä ehdoissa myös 
vastatakausta) 
 
2. Valuuttamääräisten maksujen valuuttakurssi  
Jos pankki on täyttänyt pankkitakaussitoumuksensa suorittamalla 
maksun ulkomaan valuutassa, hakija maksaa pankin vaatiessa 
pankille hakijan kotimaan valuutassa vastaavan määrän, joka 
lasketaan käyttämällä pankin maksuhetkellä soveltamaa 
myyntikurssia. Jos kyse on ei-vaihdettavasta valuutasta, maksu 
muunnetaan käyttäen kyseisen maan keskuspankin soveltamaa 
kurssia. 
 
3. Kulut, verot ja palkkiot 
Hakija sitoutuu pankin vaatiessa maksamaan pankin kulloinkin 
voimassa olevan hinnaston mukaiset palkkiot (liite 1). Pankki 
toimittaa pyynnöstä tietoa sovellettavista palkkioista. Hakija sitoutuu 
myös maksamaan pankille posti-, telepalvelu-, kuriiri- ja muut kulut, 
jotka ovat aiheutuneet pankkitakauksen yhteydessä tai vakuudeksi 
pantattujen varojen hankinta-, ylläpito- ja täytäntöönpanokulut sekä 
mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Hakija sitoutuu myös maksamaan 
pankille ulkomaisten pankkien perimät kulut, provisiot ja palkkiot sekä 
pankkitakauksen perusteella mahdollisesti perittävät leima-, luotto- tai 
muut verot sekä perimiskulut. 
 
4. Pankkitakausprovisio 
Hakija maksaa pankille pankkitakausprovisiota kulloinkin voimassa 
olevan pankin hinnaston mukaan. Pankkitakausprovisio maksetaan 
etukäteen pankin määräämältä ajanjaksolta jokaiselta alkavalta 
jaksolta, jonka aikana pankkitakaus sitoo pankkia. 
 
5. Viivästyskorko 
Mikäli hakija ei täytä tähän hakemukseen perustuvia maksu-
velvoitteitaan, pankilla on oikeus periä hakijalta kuudentoista (16) 
prosentin vuotuista viivästyskorkoa pankkitakauksen perusteella 
maksamistaan suorituksista, erääntyneistä pankkitakausprovisioista, 
muista palkkioista ja kuluista eräpäivästä maksun suorituspäivään. 
 
6. Vakuuden täydentäminen 
Mikäli hakija ei ole pantannut pankille vakuutta ja on vaarana, ettei 
hakija asianmukaisesti täytä tämän sitoumuksen mukaisia 
velvoitteitaan, tai annettu vakuus ei enää riitä kattamaan hakijan 
velvoitteita, hakija sitoutuu toimittamaan pankille vakuuden tai 
lisävakuuden pankin pyytämällä tavalla. 
 
7. Pankkitakaukseen perustuvan vaatimuksen vastustaminen 
Mikäli, muuten kuin kohdan 8 mukaisessa tilanteessa, pankki on 
ilmoittanut hakijalle pankkitakaukseen perustuvan vaatimuksen 
tekemisestä, hakijan on ilmoitettava pankille mahdollisimman pian, 
jos se vastustaa vaatimusta. Riippumatta kohdan 11.1 ehdoista, 
hakijan katsotaan hyväksyneen vaatimukseen perustuvan maksun 
suorittamisen, jollei pankki ole saanut tietoa vastustuksesta viiden (5) 
pankkipäivän kuluttua pankin tekemästä ilmoituksesta. 
 
Vastustukseen on liitettävä hakijan käytössä oleva todistusaineisto. 
Jollei todistusaineistoa ole välittömästi käytettävissä, hakijan on 
vastustuksensa yhteydessä mainittava, mitä todistusaineistoa se 
aikoo esittää ja milloin viimeistään todistusaineisto toimitetaan 
pankille. Hakijan hyväksyntä ei kuitenkaan ole pankkitakaukseen 
perustuvan maksun edellytys. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
pankkitakaus ja tämä hakijan sitoumus on voimassa, vaikka 
pankkitakauksen viimeinen voimassaolopäivä olisi mennyt, jos 
edunsaaja on tehnyt pankkitakaukseen perustuvan vaatimuksen. 
 
8. On demand -takuu 
Mikäli pankin pankkitakaussitoumus on laadittu niin, että pankki on 
velvollinen suorittamaan maksun, jos pankille tehdään vaatimus (”on 
demand-takuu”), pankilla on oikeus riippumatta hakijan toiveista 
suorittaa maksu sitoumuksensa mukaisesti silloin, kun vaatimus on 
esitetty, ilman velvollisuutta todentaa, onko edunsaajalla ollut 
oikeutta maksunsaantiin taustalla olevan oikeussuhteen perusteella. 
 
9. Ulkomaan laista johtuvat säännökset 
9.1 Riippumatta siitä, että pankkitakaukseen merkitty viimeinen 
voimassaolopäivä vaatimuksen tekoa varten on mennyt, ulkomaan 
laki saattaa johtaa siihen, ettei pankin sitoumuksen voimassaolo 
lakkaa, ellei edunsaaja nimenomaisesti vapauta pankkia ja/tai, 

erityisissä olosuhteissa, pankkitakausta palauteta pankin haltuun. 
Hakijan velvoitteet pysyvät voimassa siihen saakka, kunnes pankin 
sitoumuksen voimassaolo on lakannut, eikä pankki ole velvollinen 
vapauttamaan saamaansa vakuutta, ennen kuin pankin sitoumuksen 
voimassaolo on lakannut. Pankilla on tällöin myös oikeus veloittaa 
määrät, jotka pankki on todisteellisesti maksanut pankkitakauksen 
perusteella samoin kuin palkkionsa, pankkitakausprovision sekä 
pankille aiheutuneet kulut. 
 
9.2 Edellä mainitussa tapauksessa pankilla on oikeus suorittaa 
maksu pankkitakaussitoumuksensa perusteella, vaikka vaatimuksen 
tekemistä varten ilmoitettu viimeinen voimassaolopäivä on ohitettu. 
 
10. Tietojen antaminen 
Hakemuksen käsittelemisen edellyttämässä määrin kullakin Nordea-
yhtiöllä on oikeus käyttää ja luovuttaa mille tahansa Nordea-yhtiölle 
hakemukseen liittyvää tai muuta Nordea- konsernin ja hakijan 
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. 
 
11. Muut ehdot 
11.1 Ilmoitukset: hakija ilmoittaa pankille nimensä, osoitteensa sekä 
puhelin- ja telefax-numeronsa muuttumisesta. 
 
Hakijan katsotaan saaneen tiedoksi pankin hakijalle lähettämät 
kirjeet viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä kirjeen lähettä-
misestä, jos ne on lähetetty hakemuksessa ilmoitettuun tai muuten 
pankin tietoon tulleeseen osoitteeseen. 
 
Hakijan katsotaan saaneen tiedoksi telefaksilla lähetetyn ilmoituksen 
viimeistään lähettämistä seuraavana pankkipäivänä, jos se on 
lähetetty hakemuksessa ilmoitettuun tai muuten pankin tietoon 
tulleeseen telefax-numeroon. 
 
11.2 Pankkipäivä: tarkoittaa viikonpäiviä maanantaista perjantaihin, 
poislukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä 
sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä 
pankkipäivänä. 
 
11.3 Vastuunrajoitus: Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka 
aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta 
sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli 
on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se  
on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Jos 
ylivoimainen este koskee pankkia, pankki voi ilmoittaa asiasta 
valtakunnallisissa päivälehdissä. 
 
11.4 Asiakkaan tunnistaminen ja pakotteet: Hakija toimittaa 
pankille sen pyynnöstä sellaisia tietoja, jotka pankki katsoo 
tarpeelliseksi, jotta se voi suorittaa lakeihin ja pankin sisäisiin  
ohjeisiin perustuvat velvoitteensa koskien asiakkaan tunnistamista. 
Hakija ei ryhdy toimeen tai pidättäydy toimesta tai käytä (suorasti tai 
epäsuorasti) pankkitakausta tavalla tai tarkoitukseen, mikäli se olisi 
pakotteiden vastaista tai rikkoisi lahjonnan kieltäviä lakeja taikka joka 
voisi johtaa siihen, että hakija itse tulee pakotteiden kohteeksi taikka 
siihen, että pankki toimisi vastoin pakotteiden ehtoja. “Pakotteilla” 
tarkoitetaan kauppasaartoja tai muita taloudellisia pakotteita, joiden 
antajana on Yhdistyneet Kansakunnat, EU, Yhdistynyt Kuningaskunta 
tai Yhdysvallat taikka näiden maiden ja instituutioiden viranomainen 
tai muu asianmukainen virasto. 
 
12. Laki ja oikeuspaikka 
Hakemukseen ja hakijan sitoumukseen sovelletaan sen oikeuspaikan 
lakia, jossa hakijan kotipaikka on sinä päivänä, jona hakemus on 
päivätty. Jos hakija on sellaisen emoyhtiön tytäryhtiö, jonka kotipaikka 
on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa, sovelletaan sen 
oikeuspaikan lakia, jossa emoyhtiöllä on kotipaikka sinä päivänä, jona 
hakemus on päivätty. 
 
Näin ollen noudatetaan seuraavaa lainsäädäntöä, ja asiakirjoihin 
liittyvät tai niistä aiheutuvat erimielisyydet voidaan ratkaista 
ensimmäisessä asteessa seuraavissa tuomioistuimissa:
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(i) Suomen laki ja Helsingin käräjäoikeus (Suomi), jos hakijan tai 
emoyhtiön kotipaikka on Suomessa tai 
jossakin muussa maassa kuin Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa, 
(ii) Ruotsin laki ja Stockholms tingsrätt (Ruotsi), jos hakijan tai 
emoyhtiön kotipaikka on Ruotsissa, 
(iii) Norjan laki ja Oslo tingrätt (Norja), jos hakijan tai emoyhtiön 
kotipaikka on Norjassa, ja 
(iv) Tanskan laki ja Sø-og Handelsrätten (Tanska), jos hakijan tai 
emoyhtiön kotipaikka on Tanskassa. 


