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1 Varainhoidon kohteena oleva varallisuus 
 
1.1 Varainhoitosopimuksen piiriin kuuluva varalli-
suus 
Tämän sopimuksen piiriin kuuluu sopimuksessa mää-
ritelty varallisuus ja sen tuotto sekä tämän sopimuk-
sen perusteella näiden sijaan tullut varallisuus. Asi-
akkaan muu varallisuus, kuten kiinteistö-, huoneisto-, 
arvoesine-, taide-, arvometalli- yms. varallisuus ei kuu-
lu sopimuksen piiriin. 
 
Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat tilit ja arvopape-
risäilytyksessä olevat varat pidetään erillään asiak-
kaan muista varoista. Sopimuksen piiriin kuuluvat 
asiakasvarat pidetään asiakkaan nimissä erillään 
Danske Bankin ja sen kanssa samaan konserniin kuu-
luvien yhtiöiden omista varoista ja muista asiakasva-
roista. 
 
1.2 Varainhoitoon liittyvät sopimukset 
Danske Bankin täyden valtakirjan varainhoitosopi-
muksen lisäksi tarjoamaan palveluun kuten arvopape-
reiden, arvo-osuuksien sekä muiden sijoituskohteiden 
säilytykseen ja toimeksiantoihin sovelletaan Danske 
Bankin kulloinkin voimassa olevia sijoituspalvelun ja 
säilytyksen yleisiä ehtoja ja hinnastoa, mikäli sopi-
muksessa ei muuta sovita. Edellä mainittuja ehtoja 
sovelletaan myös täyden valtakirjan varainhoitosopi-
muksen piiriin kuuluviin sopimuksiin ja toimenpitei-
siin. Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen piiriin 
kuuluvat Danske Bankin toimenpiteet katetaan täyden 
valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituilla palkki-
oilla. 
 
Mikäli sijoitustoiminta edellyttää johdannaiskaupan-
käyntiä, asiakkaan ja arvopaperinvälittäjän välillä 
solmitaan tarvittaessa erillinen toimeksiantosopimus 
ja asiakas tekee panttaussitoumuksen markkinapai-
kan kanssa (esim. OMX, EUREX). Sijoitustoimintaan 
kuuluviin muihin kuin Danske Bankin tuotteisiin ja pal-

veluihin sovelletaan niitä koskevia ehtoja ja hinnasto-
ja. 
 
Sijoitustoiminnan maksuliikenne hoidetaan asiakkaan 
tai Danske Bankin avaaman pankkitilin (jäljempänä 
hoitotili) kautta. 
 
Hoitotiliä voidaan veloittaa ja hyvittää ainoastaan si-
joitustoimintaan perustuvilla maksusuorituksilla, ellei 
toisin sovita. 
 
1.3 Tilien, arvo-osuus- ja arvopaperitilien sekä arvo-
paperisäilytysten käyttöoikeus 
Asiakas antaa Danske Bankille käyttöoikeuden sopi-
muksen kohteena oleviin asiakkaan tileihin ja säilytyk-
siin. Asiakkaalla ei ole käyttöoikeutta tässä sopimuk-
sessa nimettyihin tileihin, arvo-osuus- ja arvopaperiti-
leihin eikä arvopaperi- tai muiden rahoitusvälineiden 
säilytyksiin, ellei toisin ole sovittu. Danske Bankilla on 
oikeus poistaa asiakkaan käyttöoikeus em. tileihin ja 
säilytyksiin. 
 
2 Danske Bankin velvollisuudet 
 
2.1 Sijoitustoiminnan hoitaminen 
Danske Bank hoitaa itsenäisesti tässä sopimuksessa 
määriteltyyn asiakkaan varallisuuteen kohdistuvan si-
joitustoiminnan asiakkaan lukuun tämän sopimuksen 
mukaisesti. Danske Bank on sopinut Omaisuudenhoi-
tajan kanssa siitä, miten Omaisuudenhoitaja hoitaa 
asiakkaan varoja Danske Bankin puolesta. Danske 
Bank vastaa suhteessa asiakkaaseen myös Omaisuu-
denhoitajan tekemästä asiakkaan varojen hoidosta. 
 
2.2 Sijoitustoimintaan liittyvät toimenpiteet 
Danske Bankilla ja sen puolesta Omaisuudenhoitajalla 
on oikeus itsenäisesti asiakkaan lukuun harjoittaa 
vaihdantakelpoisten rahoitusvälineiden kuten arvopa-
pereiden, arvo-osuuksien, johdannais-instrumenttien, 
rahasto-osuuksien tai muiden sijoituskohteiden, kuten 
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sijoitusvakuutusten ostamista, myymistä, merkitse-
mistä ja vaihtamista sekä muita mahdollisia hoitotoi-
menpiteitä. Danske Bank hoitaa toimeksiannot huolel-
lisesti asiakkaan eduksi toimeksiantojen toteuttamis-
ta koskevien toimintaperiaatteidensa mukaisesti, joll-
ei asiakas anna erityisiä, toimintaperiaatteista poik-
keavia ohjeita. Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen 
taikka antaessaan toimeksiannon asiakas samalla hy-
väksyy Danske Bankin kulloinkin voimassa olevat toi-
meksiantojen toteutusta koskevat toimintaperiaat-
teet.  
 
Sopimuksen piiriin kuuluvat varat sijoitetaan sijoitus-
suunnitelman mukaisesti noudattaen mahdollisia so-
pimuksessa tai liitteessä mainittuja rajoituksia. 
 
Danske Bank ja sen puolesta Omaisuudenhoitaja voi 
kuitenkin väliaikaisesti poiketa sijoitussuunnitelmasta 
markkinatilanteen oleellisesti muuttuessa ennalta ar-
vaamattomasti, mikäli Danske Bank tai Omaisuuden-
hoitaja katsoo sen olevan asiakkaan edun mukaista. 
Danske Bank ilmoittaa  
asiakkaalle sijoitussuunnitelmasta poikkeamisesta ja 
huolehtii tilanteen korjaamisesta sopimuksen mukai-
seksi mahdollisimman nopeasti ottaen kuitenkin 
huomioon asiakkaan edut. 
 
3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja hoitovastuu 
 
3.1 Sijoitustoiminnan tavoitteet 
Sijoitustoiminnan tavoitteet on määritelty sijoitus-
suunnitelmassa (sijoitusstrategiassa). 
 
3.2 Danske Bankin vastuu 
Danske Bank ja sen puolesta Omaisuudenhoitaja pyr-
kii parhaan kykynsä ja tietämyksensä mukaan toimi-
maan asiakkaan edun mukaisesti saavuttaakseen si-
joitussuunnitelmassa asetetut tavoitteet, mutta ei 
kuitenkaan vastaa sijoitustoiminnan taloudellisesta 
tuloksesta. Sijoitustoiminnan taloudellinen riski on 
asiakkaalla. Sijoittamisen riskitasoa voidaan rajoittaa 
asiakkaan kanssa sovitussa sijoitussuunnitelmassa. 
Danske Bank tai Omaisuudenhoitaja ei vastaa tämän 
sopimuksen mukaisen toiminnan aiheuttamista vero-
seuraamuksista. 
 
Asiakkaan tämän sopimuksen mukaisesta varainhoi-
dosta vastaa Danske Bank myös Omaisuudenhoitajan 
suorittaman varainhoidon osalta. Danske Bank ei vas-
taa muun kolmannen tahon toimenpiteistä eikä laimin-
lyönneistä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan puolesta 

toimeksiannetun tehtävän tai toimenpiteen suoritta-
misessa, mikäli Danske Bank on noudattanut asian-
mukaista huolellisuutta kolmannen tahon valinnassa. 
 
3.3 Danske Bank ja yhteisöasiakas 
Yhteisöasiakkaan sopimuksessa mainittu varainhoita-
ja ei ole tutustunut asiakasyrityksen kirjanpitoon tai 
tilinpäätösaineistoon eikä Danske Bank tai Omaisuu-
denhoitaja vastaa niistä mahdollisista vaikutuksista, 
jotka tämän varainhoitosopimuksen perusteella teh-
dyillä sijoituksilla on asiakkaan verotuksessa. 
 
3.4 Danske Bankin vahingonkorvausvastuu 
Danske Bank vastaa virheillään tai laiminlyönneillään 
asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta. Danske 
Bank tai Omaisuudenhoitaja ei vastaa välillisestä tai 
epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi asiakkaal-
le mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahin-
gosta, tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuo-
tosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa ai-
heutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaati-
muksista taikka muusta Danske Bankin taholta vaike-
asti ennakoitavasta vahingosta. Vahingonkorvauksen 
enimmäismäärä rajoittuu vahingon kohteena olleen 
omaisuuden markkina-arvoon sinä hetkenä, kun 
Danske Bankin tai Omaisuudenhoitajan virhe tai lai-
minlyönti havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Danske 
Bank tai Omaisuudenhoitaja ei vastaa sijoitusolosuh-
teiden yleisistä muutoksista aiheutuvista vahingoista.  
 
Danske Bank ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kol-
mansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta. 
 
3.5 Danske Bankin huolellisuusvelvoite ja epäilyttä-
vät liiketoimet 
Jos Danske Bank havaitsee, että asiakkaan toimek-
siantojen rakenne tai suuruus, yrityksen koko tai sen 
toimipaikan sijainti poikkeaa tavanomaisesta tai niillä 
ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai ne eivät so-
vi yhteen asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liike-
toimien kanssa tai jos Danske Bankilla on syytä epäil-
lä liiketoimeen sisältyvien varojen laillista alkuperää, 
sillä on oikeus keskeyttää liiketoimi lisäselvityksiä 
varten tai sen on kieltäydyttävä siitä sekä aina viipy-
mättä ilmoitettava asiasta Rahanpesun selvittelykes-
kukselle sekä annettava tälle sen pyynnöstä kaikki 
tiedot ja asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä epäi-
lyn selvittämiseksi. 
 
Jos liiketoimesta kieltäytyminen tai sen keskeyttämi-
nen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen edunsaa-
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jan selville saamista, liiketoimi voidaan kuitenkin to-
teuttaa, minkä jälkeen asiasta on välittömästi ilmoi-
tettava Rahanpesun selvittelykeskukselle. 
 
Ilmoituksen tekemistä Danske Bank ei lain mukaan 
saa paljastaa sille, johon epäily kohdistuu. 
Rahanpesun selvittelykeskus voi antaa Danske Bankil-
le määräyksen pidättäytyä toteuttamasta liiketointa 
enintään viiden (5) arkipäivän ajaksi, jos tällainen pi-
dättäytyminen on tarpeen viranomaisen esitutkinta-
toimenpiteitä varten. 
 
4 Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi 
 
4.1 Raportoinnin ajankohdat ja laajuus 
Danske Bank raportoi asiakkaalle sopimuksen piirissä 
olevan varallisuuden kehityksestä sopimuksessa sovi-
tuin aikavälein. Raporttiin sisältyvät sopimuksessa 
sovitut asiakirjat. Danske Bank ei ole velvollinen toi-
mittamaan asiakkaalle hoidettavina oleviin arvopape-
reihin liittyvää arvopaperimarkkinalain 6 luvun 4 §:n 
mukaista informaatiota, vuosikertomuksia, osa-
vuosikatsauksia tai vastaavaa tietoa. 
 
4.2 Sijoitusten arvostus 
Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden 
viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa ra-
portointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupan-
tekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapai-
kalla. 
 
4.3 Sopimuksen piirissä olevan salkun tuoton las-
keminen 
Sopimuksen piirissä olevan salkun tuotto lasketaan ja 
raportoidaan asiakkaalle raportointijaksoittain. Tuo-
ton laskennassa käytetään kohdassa 4.2 mainittuja 
arvostusperiaatteita ja siinä otetaan huomioon kes-
ken laskentaperiodia salkkuun tulleet uudet ja salkus-
ta lähteneet varat. 
 
5 Varainhoidosta perittävät palkkiot 
 
Danske Bank perii tämän sopimuksen mukaisten teh-
tävien hoidosta palkkion mahdollisella arvonlisäverol-
la lisättynä. Palkkion määräytymisperuste, suuruus ja 
maksuajankohdat on määritelty sopimuksessa. Dans-
ke Bank tai Omaisuudenhoitaja ei saa tähän sopimuk-
seen liittyen välityspalkkioiden palkkionpalautusta, 
ellei tässä sopimuksessa tai muussa materiaalissa 
ole toisin kerrottu. 
 

Asiakas valtuuttaa sopimuksessa Danske Bankin pe-
rimään palkkion varainhoidosta suoraveloituksena 
asiakkaan tililtä sovittuina veloituspäivinä. 
 
Danske Bankin tarjoaman täyden valtakirjan varain-
hoitosopimuksen piiriin kuulumattomien palvelujen, 
kuten arvo-osuustilin, arvopaperikaupankäynnin, säi-
lytyksen sekä maksuliikenteen osalta noudatetaan 
kulloinkin voimassa olevaa Danske Bankin tai käytetyn 
muun palveluntarjoajan ehtoja ja hinnaston mukaisia 
palkkioita. Palveluhinnaston muutoksista ilmoitetaan 
palveluhinnastossa.  Danske Bankin voimassa oleva 
palveluhinnasto on nähtävissä Danske Bankin kontto-
reissa. 
 
6 Asiakkaan reklamointivelvollisuus 
 
Danske Bank raportoi asiakkaalle toteutetuista toi-
meksiannoista sovitulla tavalla ja sovituin määräajoin. 
Ellei muuta ole sovittu, asiakkaan katsotaan hyväksy-
neen Danske Bankin toimenpiteet, mikäli hän ei ole 
esittänyt niistä huomautusta Danske Bankille määrä-
ajan kuluessa. Määräaika reklamaatioille on sopimuk-
sessa määritellyn raportointikauden pituinen, kuiten-
kin enintään yksi kuukausi. Määräaika alkaa siitä, kun 
asiakas on saanut tiedon tehdyistä toimenpiteistä. 
 
Ellei muuta osoiteta, asiakkaan katsotaan saaneen 
tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua kausiraportin tai 
toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä 
asiakkaan Danske Bankille ilmoittamaan tai Danske 
Bankin viranomaiselta saamaan osoitteeseen, mikäli 
asiakas asuu Suomessa. 
Mikäli asiakas asuu ulkomailla, edellä mainittu mää-
räaika täyttyy neljäntoista (14) päivän kuluttua kausi-
raportin tai toimenpidettä koskevan ilmoituksen lä-
hettämisestä, ellei toisin ole sovittu. 
 
Mikäli asiakkaan käytössä on verkkopankin arkisto, 
pankilla on oikeus lähettää materiaali postituksen si-
jaan asiakkaan verkkopankin arkistoon. Asiakkaan 
katsotaan saaneen informaation tietoonsa ja mate-
riaalin haltuunsa viimeistään seitsemäntenä päivänä 
sen jälkeen, kun se on saapunut verkkopankin arkis-
toon. 
 
Danske Bankilla on oikeus lähettää tietoa asiakkaalle 
kirjeitse, telefaksilla, sähköisesti tai muulla asiakkaan 
kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakas hyväksyy, 
että telefaksin ja sähköisen viestintävälineen käyttä-
miseen viestinnässä liittyy erityisiä riskejä muun mu-



TÄYDEN VALTAKIRJAN VARAINHOITOSOPIMUKSEN 
EHDOT 
Sivu 4 (6) 
 

 

 

Danske Bank Oyj 
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 
Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. 
Y-tunnus 1730744-7 

 
 

assa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu pe-
rille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ul-
kopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. Danske 
Bankilla on oikeus luottaa telefaksilla tai sähköisen 
viestintävälineen välityksin saamansa toimeksiannon 
aitouteen ja oikeellisuuteen. 
 
7 Danske Bankin oikeus pidättää asiakkaan omai-
suutta 
 
Danske Bankilla on oikeus pidättää asiakkaan tämän 
sopimuksen piiriin kuuluvaa varallisuutta kaikista täs-
tä sopimuksesta aiheutuvista Danske Bankin ja sen 
kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palk-
kio- ja kulusaatavista sekä asiakkaan lukuun tehdyistä 
toimeksiannoista aiheutuvista saatavista mahdollisi-
ne arvonlisäveroineen. 
 
Mikäli asiakas ei suorita näitä saatavia, Danske Ban-
killa on oikeus realisoida riittävä määrä varallisuutta 
saatavien kattamiseksi kuukauden kuluttua siitä, kun 
pankki on kirjallisesti ilmoittanut  
asiakkaalle saatavan erääntymisestä. Määräaika las-
ketaan alkavaksi kohdassa 6 mainitulla tavalla. 
 
8 Asiakkaan vastuu 
 
Asiakkaan velvollisuutena on ilmoittaa Danske Bankil-
le muutoksista yhteystiedoissaan. Danske Bank ei 
vastaa vahingosta, joka seuraa siitä, että asiakas ei 
ole kirjallisesti ilmoittanut Danske Bankille yhteystie-
tojensa muutoksesta. Yhteisöasiakkaan velvollisuute-
na on ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Danske Ban-
kille yhteyshenkilön valtuutuksissa, toimivallassa tai 
sijoitustoimintaa koskevissa rajoituksissa tapahtu-
neet muutokset. 
 
Asiakas on velvollinen korvaamaan Danske Bankille 
vahingot, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei asiakas ole 
täyttänyt sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Täl-
laisia vahinkoja voivat olla sopimusrikkomuksen aihe-
uttamat ylimääräiset kulut ja työ sekä sijoituskohtei-
den hintojen muutoksesta aiheutuneet kustannukset.  
 
Kun Danske Bank tarjoaa asiakkaalle sijoitusneuvon-
taa tai omaisuudenhoitoa, Danske Bank arvioi asiak-
kaan antamien tietojen ja vastausten pohjalta rahoi-
tusvälineen ja sijoituspalvelun soveltuvuutta ja 
asianmukaisuutta asiakkaalle. Danske Bank pyytää 
asiakkaan tietämykseen ja kokemukseen liittyvien tie-
tojen lisäksi tietoja asiakkaan taloudellisesta asemas-

ta ja sijoitustavoitteista voidakseen tehdä soveltu-
vuusarvion. Mikäli Danske Bank ei tällöin saa riittäviä 
tietoja, Danske Bank ei voi arvioida rahoitusvälineen 
tai sijoituspalvelun soveltuvuutta asiakkaalle. Mikäli 
asiakas tästä huolimatta antaa toimeksiannon, Dans-
ke Bank ei ole velvollinen arvioimaan rahoitusvälineen 
tai toimeksiannon asianmukaisuutta taikka soveltu-
vuutta asiakkaalle. Danske Bank joutuu tällöin oletta-
maan, että asiakas on itse arvioinut hänellä olevan 
mielestään riittävä tietämys ja kokemus rahoitusväli-
neestä tai sijoituspalvelusta ja niihin sisältyvistä ris-
keistä sekä vaikutuksista asiakkaan taloudelliseen 
asemaan ja sijoitustavoitteisiin. Danske Bankilla on 
oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin ja vasta-
uksiin. Asiakas vahvistaa antamiensa vastausten pe-
rusteella tehdyn sijoittajakuvan ja riskiprofiilin sekä 
sen, että suunnitelma vastaa hänen sijoitustavoittei-
taan ja taloudellista riskinkantokykyä.  
 
Danske Bank ei arvioi sijoituspalvelun tai rahoitusvä-
lineen asianmukaisuutta asiakkaan kannalta silloin, 
kun asiakas on luokiteltu ammattimaiseksi asiakkaak-
si. 
 
Mitään Danske Bankin esittämää tietoa tai sijoitus-
neuvoa ei tule käsittää kehotukseksi sijoitustoimenpi-
teisiin. Asiakas on tietoinen siitä, että sijoituspäätös-
tä ei voida perustaa pelkästään rahoitusvälinettä kos-
kevaan markkinointiin ja markkinointimateriaaliin. Si-
joitussuunnitelmassa esitetyt sijoitusneuvot on tehty 
niiden antamishetken tilanteeseen. Markkina- ja 
muissa olosuhteissa voi tapahtua muutoksia, jotka 
saattavat vaikuttaa suositusten sisältöön. Tehdes-
sään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä asiakkaan on 
aina perustettava päätöksensä omaan arvioonsa ra-
hoitusvälineestä, sijoituspalvelusta ja sijoituspäätök-
seen liittyvistä riskeistä, vaikka Danske Bank olisikin 
arvioinut rahoitusvälineen tai sijoituspalvelun asian-
mukaisuutta taikka soveltuvuutta asiakkaalle. Asiakas 
vastaa yksin toimintansa ja sijoituspäätöstensä ta-
loudellisista seurauksista veroseuraamuksineen, siitä 
riippumatta katsotaanko asiakkaan saaneen sijoitus-
neuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakas ei ole oi-
keutettu saamaan näistä aiheutuvista vahingoista tai 
tappiosta korvausta Danske Bankilta. Asiakas vastaa 
myös siitä, käyttääkö hän itselleen suositeltuja taikka 
soveltuviksi tai asianmukaisiksi arvioituja sijoituspal-
veluja ja rahoitusvälineitä vai ei. 
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9 Asiakasta koskevat sisäpiirirajoitukset 
 
Asiakas on tietoinen arvopaperimarkkinalain sään-
nöksistä ja lain nojalla annetuista määräyksistä, jotka 
koskevat kuulumista sisäpiiriin. Asiakas sitoutuu il-
moittamaan kirjallisesti Danske Bankille kuulumises-
taan pysyvään sisäpiiriin. Danske Bank ja Omaisuu-
denhoitaja käyvät kauppaa asiakkaan lukuun sisäpiiri-
rajoitusten alaisilla arvopapereilla ainoastaan asiak-
kaan erikseen antaman toimeksiannon mukaisesti. 
Vastuu asiakasta koskevien sisäpiirirajoitusten tai 
vastaavien määräysten noudattamisesta on yksin 
asiakkaalla. Asiakas vastaa tarvittavien ilmoitusten 
tekemisestä asianomaisen yhtiön sisäpiirirekisteriin. 
Asiakkaan ei tule ilmoittaa Danske Bankille kuulumi-
sestaan hankekohtaiseen sisäpiiriin. 
 
10 Ylivoimainen este 
 
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sopi-
japuolta kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä tai 
vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolen toimin-
nan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Edellä tarkoi-
tettu vahingonkorvausvastuusta vapauttava ylivoi-
mainen este voi aiheutua esimerkiksi 
 

• viranomaisten toimenpiteestä 
• häiriöstä postinkulussa, puhelinyhteyksissä, 

tietoliikenneyhteyksissä, sähköisessä vies-
tinnässä tai sähkön saannissa 

• tulipalosta tai muun turman aiheuttamasta 
keskeytyksestä tai viivästyksestä Danske 
Bankin tai Omaisuudenhoitajan toiminnassa 
taikka 

• työtaistelutoimenpiteestä kuten lakosta, su-
lusta, boikotista tai saarrosta, vaikka se ei 
koskisi Danske Bankia tai Omaisuudenhoita-
jaa. 

 
11 Tietojen hankkiminen ja luovuttaminen 
 
Danske Bankilla on oikeus saattaa asiakkaan osoite-
tiedot ajan tasalle väestörekisteriltä tai muulta viran-
omaiselta saatujen tietojen perusteella. 
Danske Bankilla on oikeus hankkia ja luovuttaa asia-
kasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lain-
säädännön mukaisesti. 
 

12 Muut sopimusehdot 
 
12.1 Henkilö- ja luottotietojen tarkastaminen 
Asiakas valtuuttaa Danske Bankin tarvittaessa tar-
kastamaan asiakkaan henkilö-, yritys- ja luottotiedot. 
 
12.2 Danske Bankin velvollisuus pyytää tietoja  
asiakkaalta  
Danske Bank luokittelee asiakkaan sijoittajana ei-
ammattimaiseksi, ammattimaiseksi tai hyväksyttä-
väksi vastapuoleksi asiakkaan antamien tietojen pe-
rusteella. Asiakas ja Danske Bank ovat yhdessä sel-
vittäneet asiakkaan taloudellisen aseman, sijoituspal-
velua tai rahoitusvälinettä koskevan tietämyksen ja 
kokemuksen sekä sijoitustavoitteet (soveltuvuusarvi-
ointi). 
 
Danske Bank ja asiakas toteavat asiakkaan perehty-
neen eri sijoituskohteisiin ja niiden ominaisuuksiin, 
asiakkaan kykenevän tekemään itsenäisesti sijoitus-
päätöksiä ja ymmärtävän Danske Bankin aseman si-
joituspalvelujen tarjoajana. 
 
12.3 Danske Bank vastapuolena arvopaperikaupas-
sa 
Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Danske Bank 
tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö, yh-
teisö tai vastaava saa olla asiakkaan arvopaperikau-
passa vastapuolena. 
 
12.4 Puhelujen nauhoittaminen ja tallentaminen   
Danske Bankilla on oikeus nauhoittaa ja tallentaa asi-
akkaan kanssa käytävät puhelut. Danske Bankilla on 
oikeus käyttää puhelutallenteita toimeksiannon to-
dentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen ja ris-
kienhallinnallisiin tarkoituksiin sekä todisteina mah-
dollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa. Asiakas on 
tietoinen, että Danske Bankin tulee luovuttaa nauhoi-
tukset viranomaisille niiden pyynnöstä.  
 
13 Sopimusasiakirjat 
 
Sopimus ja sen liitteet muodostavat sopimuskokonai-
suuden asiakkaan ja Danske Bankin välillä. Sopimus 
korvaa aikaisemmin solmitut sopimukset täyden val-
takirjan varainhoidosta. Mikäli sopimuksen liitteitä 
muutetaan sopimusaikana, päiväykseltään uudempi 
liite tai sopimus on ensisijainen päiväykseltään van-
hempaan nähden. Tämä sopimus on ensisijainen suh-
teessa liitteisiin. 
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Muu, kuin suomenkielinen versio sopimuksesta on 
vain käännös alkuperäisestä suomenkielisestä sopi-
mustekstistä. Mikäli muun kielisen ja suomenkielisen 
tekstin välillä on eroavaisuuksia, sopimuksen ja liittei-
den tulkinnassa noudatetaan suomenkielistä sopi-
mustekstiä. 
  
14 Sopimusehtojen muuttaminen 
 
Danske Bank ilmoittaa asiakkaalle sopimusehtojen 
muutoksesta kirjallisesti vähintään kuukausi ennen 
uusien ehtojen voimaantuloa. Asiakkaalla on aina oi-
keus kirjallisesti irtisanoa sopimus ennen muutoksen 
voimaantuloa. Vastaavasti myös Danske Bankilla on 
oikeus irtisanoa sopimus kohdan 16 mukaisesti. 
 
15 Sopimuksen siirtäminen 
 
Sopimus sitoo sopijapuolia sekä heidän lakimääräisiä 
seuraajiaan. Sopijapuoli ei ole oikeutettu siirtämään 
sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia il-
man toisen sopimusosapuolen kirjallista suostumus-
ta. 
 
16 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 
 
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi 
irtisanoa tämän sopimuksen päättyväksi viiden (5) 
pankkipäivän kuluttua siitä, kun kirjallinen irtisano-
misilmoitus on saapunut Danske Bankille. 
 
Danske Bank voi irtisanoa tämän sopimuksen päätty-
väksi 30 päivän kuluttua siitä, kun irtisanominen on 
tullut asiakkaan tietoon. Ellei muuta osoiteta, irtisa-
nomisilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tietoon 
ehtojen kohdassa 6 kerrotussa ajassa. 
 
Sopimuksen irtisanomisilmoituksen johdosta avoinna 
olevat sijoituspalvelutoimeksiannot päättyvät, ellei 
osapuolten kesken toisin sovita. Aloitetut, mutta kes-
ken olevat arvopapereiden osto- tai myyntitoimek-
siannot selvitetään loppuun saakka. Danske Bank tai 
Omaisuudenhoitaja ei vastaa sijoitettavana olevien 
varojen hoidosta sopimuksen päättymisen jälkeen. 
 
Danske Bankin ja Omaisuudenhoitajan on luovutetta-
va hallussaan oleva asiakkaan varallisuus asiakkaalle 
edellyttäen, että asiakas on ensin suorittanut kaikki 
asiakkaalta olevat sopimusehtojen ja sopimusten mu-
kaiset saatavat. 
 

Danske Bankilla ja Omaisuudenhoitajalla on johdan-
naiskaupan tai muun kolmatta tahoa sitovan toimek-
siannon kyseessä ollen oikeus ryhtyä harkintansa 
mukaan välttämättömiin toimiin mahdollisten tappioi-
den vähentämiseksi esimerkiksi sulkemalla asiakkaan 
johdannaistiliasema. 
 
17 Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava 
laki 
 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, ellei 
niitä saada neuvotteluteitse sovituksi, ratkaistaan vä-
limiesmenettelyssä yhtä välimiestä käyttäen Helsin-
gissä ja muutoin noudattaen mitä laissa välimiesme-
nettelystä on säädetty. Elleivät osapuolet pääse rat-
kaisuun välimiehestä, välimiehen nimeää Keskus-
kauppakamari. 
 
Kuluttajansuojalain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla ku-
luttajana pidettävällä ei-ammattimaisella asiakkaalla 
on kuitenkin aina oikeus saattaa riita ratkaistavaksi 
sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeu-
teen, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa 
tai mikäli hänellä ei ole asuinpaikkaa Suomessa, Hel-
singin käräjäoikeuteen. 
 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 


