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1.  Sopimuksen kohde 
Rahastoyhtiö päättää, mitkä sen hallinnoimista rahas-
toista voidaan kulloinkin liittää sopimukseen sekä si-
joitussummien kulloinkin sallitut suuruudet. 
 
Jos veloitustilinä on alaikäisen lapsen tili, tulee jokai-
sen edunvalvojan allekirjoittaa sopimus alaikäisen 
puolesta. Edunvalvonnassa tapahtuvista muutoksista 
on ilmoitettava Pankille kirjallisesti. 
 
2.  Rahastomerkintöjen tekeminen ja niistä  
perittävät palkkiot 
Jos asiakkaan veloitustilillä on veloituspäivänä vähin-
tään sovittua sijoitussummaa vastaavat varat, Pankki 
siirtää sovitun sijoitussumman valitun rahaston mer-
kintätilille veloituspäivänä. Jos veloituspäivä ei ole 
pankkipäivä, siirtyy veloituspäivä seuraavaksi pankki-
päiväksi. 
 
Rahaston merkintätilille veloitustililtä siirretyillä va-
roilla tehdään rahastomerkintä noudattaen kulloinkin 
voimassaolevia rahaston sääntöjä sekä rahastoesit-
teessä ja hinnastossa esitettyjä kulloinkin voimassa-
olevia ehtoja ja palkkioita. Sopimuksen perusteella 
tehtävään rahastomerkintään noudatettavan merkin-
täpalkkion ja vähimmäismerkintämäärän korotukset 
sekä enimmäismerkintämäärän alennukset tulevat 
kuitenkin voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua 
siitä, kun ne on saatettu asiakkaan tietoon. Muutok-
sen katsotaan tulleen asiakkaan tietoon, kun viikko on 
kulunut muutosten postittamisesta asiakkaalle tai 
kun viikko on kulunut muutosten lähettämisestä asi-
akkaalle muulla pysyvällä tavalla. 
 
Rahastojen sääntöjen tarkoittama asiakkaan merkin-
tätoimeksianto katsotaan annetuksi silloin, kun varat 
on tämän sopimuksen mukaisesti siirretty rahaston 
merkintätilille. 
 
Rahastojen säännöt, lakisääteiset rahastoesitteet, 
hinnasto sekä muuta lisätietoa on saatavissa Pankin 
konttoreista ja internetistä osoitteesta www.danske-
bank.fi. 

3.  Raportointi 
Rahasto-osuudenomistajalle toimitetaan kulloinkin 
voimassaolevassa Rahastoyhtiön hinnastossa ilmoi-
tetuin väliajoin omaisuusluettelo, josta sopimuksen 
perusteella tehdyt merkinnät ilmenevät. Yksittäisistä 
merkinnöistä ei lähetetä erillistä vahvistusta tai tosi-
tetta, vaan veloitus näkyy asiakkaan tiliotteella. 
 
4.  Pankin ja Rahastoyhtiön vastuu  
Pankki vastaa siitä, että asiakkaan varat siirretään ve-
loitustililtä rahaston merkintätilille tämän sopimuk-
sen mukaisesti. Veloitustiliin ja sen käyttöön sovelle-
taan tämän sopimuksen lisäksi soveltuvin osin kulloin-
kin voimassa olevia ”Danske Bankin yleisiä tili- ja mak-
supalveluehtoja" sekä palveluhinnastoa. Rahastoyhtiö 
vastaa rahaston sääntöjen mukaisten merkintöjen te-
kemisestä rahaston merkintätilille saapuneilla va-
roilla. 
 
5.  Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja  
irtisanominen  
Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voi-
massa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus muuttaa so-
pimuksen sijoitussummaa ja veloituspäivää. Asiak-
kaalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään 
kolmen pankkipäivän kuluttua siitä, kun hän on todis-
teellisesti irtisanonut sopimuksen Pankille. 
 
Pankilla ja Rahastoyhtiöllä on oikeus muuttaa sopi-
musta ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjalli-
sesti tai jos asiakkaan kanssa on asiasta erikseen 
sovittu ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle muulla 
pysyvällä tavalla. Tällaisena sopimusmuutoksena pi-
detään myös kokonaan uuden maksun tai palkkion liit-
tämistä sopimukseen. Sopimuksen muutos tulee voi-
maan ilmoituksessa kerrottuna ajankohtana aikaisin-
taan kuitenkin kuukauden kuluttua siitä, kun sopimus-
muutos on saatettu asiakkaan tietoon.  
 
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas 
irtisano sopimusta ennen muutoksen voimaantuloa 
edellisessä kappaleessa esitetyn mukaisesti. 
 



J A T K U V A N  R A H A S T O S Ä Ä S T Ä M I S E N  
Y L E I S E T  E H D O T  

 
 

 

 Sivu 2(2) 

 

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK 
Y-tunnus 0671602-6 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, 
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. 
Y-tunnus 1078693-2 

Danske Bank A/S, Kööpenhamina 
Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri 
Rek. nro 61 12 62 28 

 

Pankilla ja Rahastoyhtiöllä on oikeus irtisanoa sopi-
mus päättymään kuukauden kuluttua siitä, kun asia-
kas on saanut irtisanomisesta tiedon. Tieto irtisano-
misesta lähetetään asiakkaalle kirjallisesti tai jos asi-
akkaan kanssa on asiasta erikseen sovittu muulla py-
syvällä tavalla. Pankilla ja Rahastoyhtiöllä on oikeus 
purkaa sopimus heti, jos asiakas on olennaisesti rik-
konut sopimusta tai jos veloitustililtä ei vuoteen ole 
voitu puuttuneen katteen vuoksi tehdä sopimuksen 
mukaisia merkintöjä. 
 
Sopimusmuutoksen ja irtisanomisen katsotaan tul-
leen asiakkaan tietoon, kun viikko on kulunut muutos-
ten postittamisesta asiakkaalle tai kun viikko on kulu-
nut muutosten lähettämisestä asiakkaalle muulla py-
syvällä tavalla. 
 
Sopimus päättyy välittömästi ilman irtisanomista, kun 
veloitustiliä koskeva tilisopimus tiliehtojensa mukai-
sesti päättyy. 
 
Mikäli sopimukseen liittyvä rahasto sulautuu toiseen 
rahastoon, jatkuu tämän sopimuksen voimassaolo au-
tomaattisesti koskien sulautumisessa vastaanottavaa 
rahastoa. 
 

6.  Oikeuspaikka ja sovellettava laki 
Sopimuksesta aiheutuvat riidat käsitellään Helsingin 
käräjäoikeudessa. Mikäli asiakas on kuluttajansuoja-
lain 1:4 §:n tarkoittama kuluttaja, asiakas voi nostaa 
tästä sopimuksesta aiheutuvia riitoja koskevan kan-
teen Pankkia ja Rahastoyhtiötä vastaan vaihtoehtoi-
sesti siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, 
jonka tuomiopiiriin hänen vakinainen asuinpaikkansa 
kuuluu.  
 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
7.  Rahasto-osuuksien lahjoittaminen  
Jos sopimuksen mukaiset merkinnät tehdään muun 
henkilön kuin asiakkaan nimiin veloitustiliksi sovitulta 
asiakkaan tililtä, asiakas valtuuttaa täten Pankin siir-
tämään sijoitussumman veloitustililtä ja Rahastoyh-
tiön tekemään merkinnät lahjoitustarkoituksessa lah-
jansaajan lukuun sopimuksen mukaisesti. Asiakas on 
vastaanottanut liitteen "Rahasto-osuuksien lahjoitus" 
sekä tutustunut siihen, hyväksynyt sen ja sitoutuu sitä 
noudattamaan. 


