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Mastercard-kortti: Kortinmyöntäjän myöntämä kansainvälinen Mastercard
Europe -järjestelmään kuuluva maksukortti.
Visa-kortti: Kortinmyöntäjän myöntämä
korttijärjestelmään kuuluva maksukortti.

kansainvälinen

Visa

Inc.

-

AKTIA BUSINESS -KORTTITILIN EHDOT

2. Kortin myöntäminen

Näitä ehtoja sovelletaan muiden Aktia Business –korttisopimukseen
sisältyvien ehtojen lisäksi sekä yrityksen että kortinhaltijan maksuvastuulla
myönnettyihin Aktia Business -yrityskortteihin. Näissä ehdoissa on eroteltu
TAI-sanalla kohdat, jotka soveltuvat joko pelkästään yrityksen
maksuvastuulla tai pelkästään kortinhaltijan maksuvastuulla myönnettyihin
Aktia Business -yrityskortteihin. Muutoin nämä ehdot soveltuvat kumpaankin
Aktia Business –yrityskorttityyppiin. Jos nämä ehdot ovat ristiriidassa Aktia –
Business -kortin yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti
näitä Aktia Business -korttitilin ehtoja.

2.1 Aktia Business -yrityskortti yrityksen maksuvastuulla: Kortinmyöntäjä voi avata
yritykselle tai yhteisölle kirjallisen hakemuksen perusteella Aktia Business korttitilin. Tilinkäyttöoikeuden osoittava Aktia Business -yrityskortti myönnetään
hakemuksessa tai myöhemmin kirjallisesti nimetyille henkilöille. Jos haetaan
korttia, jossa on luotto-ominaisuus, kortin myöntäminen edellyttää lisäksi, että
tilinhaltijalle myönnetään Aktia Business -korttiluotto Aktia Business –korttiluottoehtojen mukaisesti. Hakemuksessa ja lisäkorttitilauksessa on oltava yrityksen tai
yhteisön virallinen allekirjoitus. Korttia saa käyttää ainoastaan henkilö, jonka
nimelle kortti on asetettu. Kortista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston
mukainen vuosimaksu kortin myöntämisen yhteydessä sekä sen jälkeen
vuosittain.

1. Määritelmiä
Kortinmyöntäjä: Aktia Pankki Oyj
Tilinhaltija: Aktia Business -yrityskortti yrityksen maksuvastuulla: Yritys tai
yhteisö, jolle avataan hakemuksen perusteella Aktia Business -tili; TAI Aktia
Business -yrityskortti kortinhaltijan maksuvastuulla: Yrityksen tai yhteisön
työntekijä, jolle avataan hakemuksen perusteella Aktia Business -tili.
Tilinhaltija on jälkimmäisessä tilanteessa sama henkilö kuin kortinhaltija.
Kortinhaltija: Aktia Business -yrityskortti yrityksen maksuvastuulla:
Luonnollinen henkilö, jolle tilinkäyttöoikeuden osoittava Aktia Business yrityskortti yrityksen tai yhteisön hakemuksen perusteella luovutetaan; TAI
Aktia Business -yrityskortti kortinhaltijan maksuvastuulla: Aktia Business korttisopimuksen tehneen yrityksen tai yhteisön hakemuksessa tai
myöhemmin kirjallisesti nimeämä työntekijä, jolle on myönnetty Aktia
Business -yrityskortti kortinhaltijan henkilökohtaisella maksuvastuulla.
Perusehdot: Aktia Business -yrityskorttiin sovelletaan näitä Aktia Business korttitilin ehtoja ja Aktia-kortin yleisiä käyttöehtoja, ellei kampanjakohtaisesti
muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Mikäli korttiin on kytketty luottoominaisuus (Aktia Business -korttiluotto), perusehtoihin kuuluvat myös Aktia
Business -korttiluottoehdot.
Kansainvälinen korttiyhtiö: on esim. Mastercard-, Visa- tai joku muu
korttiyhtiö. Kortissa oleva korttiyhtiön tunnus osoittaa, minkä kansainvälisen
korttiyhtiön järjestelmään kortti on liitetty.
Kampanjaehdot: Aktia Business -yrityskorttiin voi liittyä kampanjakohtaisia
erityispiirteitä, joista sovitaan erikseen kirjallisesti.
Kortti: Aktia Business -yrityskortti, joka on Aktia Pankki Oyj:n myöntämä
maksuaikakortti. Korttiin on mahdollista kytkeä myös luotto-ominaisuus
(Aktia Business -korttiluotto).
Aktia Business -tili: Laskennallinen tili, jolta kortin tapahtumat veloitetaan.
Aktia Business -korttiluotto: Tilinhaltijalle
korttiluottoehtojen mukaisesti myönnetty luotto.

Aktia

Business

-

Aktia Business -korttisopimus: Hakemus (mahdollisesti niin, että
kortinmyöntäjä on hyväksynyt haettua käyttörajaa pienemmän käyttörajan),
perusehdot, mahdolliset kampanjaehdot sekä voimassa oleva hinnasto
muodostavat Aktia Business -korttisopimuksen. Mikäli korttiin on kytketty
luotto-ominaisuus (Aktia Business -korttiluotto), tämän sopimuksen
viittaukset Aktia Business -korttisopimukseen katsotaan olevan viittauksia
Aktia Business -korttiluottosopimukseen, niin kuin se on määritelty Aktia
Business -korttiluottoehdoissa.
Pankkipäivä: Arkipäivät maanantaista perjantaihin, poislukien suomalaiset
pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto.
Tunnusluku: Kortinhaltijan salainen tunnusluku, jonka käyttö vastaa
kortinhaltijan allekirjoitusta.

TAI Aktia Business -yrityskortti kortinhaltijan maksuvastuulla: Aktia Business korttisopimus voidaan tehdä yrityksen tai yhteisön kanssa. Aktia Business korttisopimuksen mukainen kortti voidaan myöntää kirjallisen hakemuksen
perusteella hakemuksessa tai myöhemmin kirjallisesti nimetylle yrityksen tai
yhteisön työntekijälle. Jos haetaan korttia, jossa on luotto-ominaisuus, kortin
myöntäminen edellyttää lisäksi, että kortinhaltijalle myönnetään Aktia Business korttiluotto Aktia Business –korttiluottoehtojen mukaisesti. Hakemuksessa on
oltava sekä kortinhaltijan allekirjoitus että Aktia Business -korttisopimuksen
tehneen yrityksen tai yhteisön virallinen allekirjoitus. Hyväksymällä
allekirjoituksellaan hakemuksen myös kortinhaltija tulee Aktia Business korttisopimuksen osapuoleksi. Kortista peritään kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukainen vuosimaksu kortin myöntämisen yhteydessä sekä sen jälkeen
vuosittain. Kortinhaltijan maksuvastuulla olevan kortin voi hakemuksesta saada
säännöllisiä tuloja saava täysi-ikäinen henkilö, joka tunnetusti hoitaa raha-asiansa
hyvin ja jolla ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä.
2.2 Hakemuksen allekirjoittaessaan hakija vakuuttaa hakemuksessa
ilmoittamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia
ehtoja sekä hinnastoa. Hinnasto on nähtävissä Aktia Pankki Oyj:n konttorissa ja
toimitetaan pyynnöstä erikseen kortinhaltijalle tai tilinhaltijalle, ja hinnasto-ote
julkaistaan kortinmyöntäjän verkkosivuilla (www.aktia.fi). Kortinmyöntäjä käyttää
korttia myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja ja/tai yrityksen tai
yhteisön luottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n
luottotietorekisteristä. Hakija hyväksyy sen, että hänen työsuhde-, henkilö- ja
yhteystietonsa voidaan tarkistaa. Kortinmyöntäjä käsittelee henkilötietoja
henkilötietolain ja maksulaitoksia koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä
noudattaa yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumista
henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on
saatavilla Aktia Pankki Oyj:n konttorista ja kortinmyöntäjän verkkosivuilta.
3. Korttikohtainen käyttöraja
3.1 Kortinhaltija voi käyttää korttiaan ostamiseen, tilinostoihin ja käteisnostoihin
korttikohtaisen käyttörajan puitteissa. Toivottu käyttöraja ilmoitetaan
hakemuksessa ja hyväksytty käyttöraja ilmoitetaan Aktia Wallet -sovelluksessa tai
muulla kortinmyöntäjän käyttämällä viestintätavalla. Ostojen, tilinostojen ja
käteisnostojen summa ei saa ylittää kuukausittaista käyttörajaa.
4. Kortin käyttäminen
4.1 Aktia Business -tiliä voidaan käyttää perus- tai kampanjaehtojen mukaisesti.
Kampanjaehdot poikkeavat perusehdoista kampanjan yhteydessä kirjallisesti
mainituin tavoin.
4.2 Korttia saa käyttää ainoastaan henkilö, jonka nimelle kortti on asetettu. Kortti
on voimassa siihen merkityn viimeisen voimassaolokuukauden loppuun asti. Kortti
uusitaan automaattisesti hyvissä ajoin tätä ennen edellyttäen, että Aktia Business
-korttisopimusta on noudatettu. Kortinhaltija voi käyttää Aktia Business -tiliä
sovitun käyttörajan puitteissa Aktia Business -korttisopimuksen mukaisesti kortin
avulla, maksamalla ostoja (mukaan lukien ostamalla etämyynnistä), tilinostona tai
käteisnostona edellyttäen, että erääntyneet kuukausierät ja muut maksut on
maksettu viimeistään eräpäivänä.
4.3 Kortinhaltijalle toimitetaan kortti ja siihen liittyvä tunnusluku.
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4.4 Korttia voidaan käyttää maksuvälineenä Suomessa ja ulkomailla kyseisen kortin kansainvälisen korttiyhtiön tunnuksella varustetuissa
myyntipisteissä. Kortilla ei saa maksaa yrityksen tai yhteisön vaihtoomaisuushankintoja. Korttia ei myöskään saa käyttää kortinhaltijan omaan
käyttöön tehtävien ostosten maksamiseksi. Kortinhaltijan on pyydettäessä
todistettava henkilöllisyytensä ja allekirjoitettava ostotosite. Allekirjoittamalla
ostotositteen
kortinhaltija
hyväksyy
veloitettavan
ostotai
käteisnostotapahtuman. Maksupäätettä käytettäessä kortinhaltija hyväksyy
tapahtuman joko syöttämällä tunnuslukunsa, käyttämällä maksupäätteen
lähimaksuominaisuutta tai allekirjoittamalla ostotositteen. Tunnusluvun sekä
muun Kortinmyöntäjän hyväksymän tunnistamisen menetelmän kuten
sormenjäljen tai kasvotunnistuksen käyttö vastaa allekirjoitusta. Tilinhaltija
sitoutuu maksamaan kortinhaltijan hyväksymästä ostotapahtumasta
syntyneen velan kortinmyöntäjälle. Ostotosite on säilytettävä laskun
tarkistusta varten. Kortinmyöntäjällä on oikeus määrätä kortilla suoritettavan
ostoksen vähimmäismäärästä ja rajoittaa kortin voimassaoloaikaa.
Kortinmyöntäjä ei vastaa kortilla ostetuista ja maksetuista tavaroissa tai
palveluissa olevista virheistä tai puutteista. Reklamaatio tavarassa tai
palvelussa olevasta virheestä tai puutteesta on tehtävä liikkeeseen, josta
tavara tai palvelu on ostettu. Kortinmyöntäjällä on oikeus määrätä
kertaostolle tarkistusraja, jonka ylittyessä tai muiden kortinmyöntäjän
kriteereiden täyttyessä ostotapahtuman toteuttamista varten voidaan vaatia
tarkistustoimenpiteitä, kuten katevarmistuksia. Kortinhaltija ei saa kiertää
tarkistusrajaa jakamalla maksua useammaksi maksuksi. Kortinmyöntäjällä
on syytä ilmoittamatta oikeus muuttaa tarkistusrajaa. Kortinmyöntäjällä on
perustellusta Aktia Business -korttisopimukseen tai lakiin perustuvasta
syystä oikeus olla hyväksymättä yksittäistä ostotapahtumaa.
Kortinmyöntäjällä on oikeus periä kulut kieltäytymisilmoituksen tekemisestä
tilinhaltijalta. Kortinmyöntäjällä on myös turvallisuussyistä oikeus kieltää tai
estää väliaikaisesti kortin käyttö tai rajoittaa sitä soveltuvan lainsäädännön
mukaisesti.
4.5 Kortinmyöntäjä varaa oikeuden lisätä, muuttaa ja poistaa korttiin
kulloinkin kuuluvia kolmannen osapuolen tuottamia lisäarvopalveluita.
4.6 Etämyynti: Kortinhaltija voi käyttää korttia ostaessaan tavaroita
etämyynnistä, mikäli kortti käy maksuvälineeksi. Ilmoittamalla maksavansa
kortilla ja allekirjoittamalla tilauskupongin tai muuten hyväksymällä oston
kortinhaltija hyväksyy oston ja tilinhaltija sitoutuu maksamaan ostosta
syntyneen velan kortinmyöntäjälle. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin
kortin käyttöä koskevia ehtoja. Korttinumeron luovuttaminen Internetissä
vastaa kortinhaltijan allekirjoitusta. Korttinumeron luovuttaminen tapahtuu
tilinhaltijan vastuulla. Käyttäessään korttia Internetissä kortinhaltija on
velvollinen noudattamaan kortinmyöntäjän antamia ohjeita ja pyrkiä kaikin
kohtuulliseksi katsottavin keinoin varmistamaan verkkomaksamisen
turvallisuus. Kortinmyöntäjällä on oikeus rajoittaa kortin käyttöä Internetissä
turvallisuussyistä. Kortinmyöntäjä ei vastaa kuluista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat Internet-palvelun tai -tietoliikenteen toiminnassa olevista virheistä,
keskeytyksistä tai muista häiriöistä.
4.7 Käteisnosto: Kortinhaltija voi kotimaassa ja ulkomailla nostaa kortilla
käteistä kyseisen kortin kansainvälisen korttiyhtiön tunnuksin varustetuista
automaateista ja pankkien konttoreista. Pankeilla tai muilla
palveluntarjoajilla, joista käteisnosto tehdään, on oikeus noston yhteydessä
veloittaa oma palvelumaksunsa. Kortinmyöntäjällä on oikeus rajoittaa kortilla
tiettynä ajanjaksona nostettavan käteisen määrää tai käteisnostojen
lukumäärää. Tilinhaltija sitoutuu maksamaan kortinhaltijan tekemästä
tilinostosta tai käteisnostosta syntyneen velan kortinmyöntäjälle.
4.8 Kortinhaltija sitoutuu
turvallisuusohjeita ja ehtoja.

noudattamaan

kortin

käyttöön

liittyviä

Kortinhaltijan on tunnuslukua näppäillessään suojattava näppäimistö siten,
ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa.
Kortin tietoja ei saa luovuttaa maksun vastaanottajalle verkossa, muussa
sähköisessä muodossa, puhelimessa tai postimyynnin tilauslomakkeessa
muutoin kuin näissä ehdoissa mainitulla tavalla. Kortinmyöntäjän
verkkosivulla on ohjeita ja tietoa maksamisesta verkkokaupassa ja muussa
etämyynnissä.
Korttia on säilytettävä huolellisesti. Korttinumero, kortinhaltijan nimi, kortin
voimassaoloaika, turvaluku, kortinhaltijan laskutusosoite ja muut korttitiedot
ovat kortin tunnistetietoja joihin liittyy väärinkäyttöriski. Kortinhaltija on
velvollinen säilyttämään huolellisesti myös korttitiedot, eikä kortinhaltija saa
julkaista korttitietoja.

Kortin salainen tunnusluku on aina säilytettävä huolellisesti ja erillään kortista ja
siten, ettei tunnusluku (erikseen tai yhdessä kortin kanssa) missään olosuhteissa
joudu ulkopuolisen haltuun tai tietoon. Korttia, tunnuslukua ja salasanaa ei saa
esimerkiksi säilyttää samassa lompakossa tai laukussa. Kortinhaltija sitoutuu
olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa. Kortin,
tunnusluvun ja salasanan tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on
säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne
ovat tallessa, erityisesti tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.
Korttia on säilytettävä huolellisesti siten, ettei se vahingoitu, joudu alttiiksi
tavanomaisesta poikkeavalle rasitukselle tai taivu.
5. Viivästyskorko
5.1 Aktia Business -yrityskortti yrityksen maksuvastuulla: Jos tilinhaltija ei maksa
kuukausieriä tai muita Aktia Business -korttisopimuksen perusteella hänelle
kuuluvia suorituksia viimeistään niiden eräpäivänä, on hän velvollinen maksamaan
viivästyneelle määrälle 16 prosenttia vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien
maksun suorituspäivään saakka sekä mahdollisia muita perimiskuluja. Maksun
viivästyessä kortinmyöntäjällä on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton määrä
perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle.
TAI Aktia Business -yrityskortti kortinhaltijan maksuvastuulla: Jos tilinhaltija ei
maksa kuukausieriä tai muita Aktia Business -korttisopimuksen perusteella hänelle
kuuluvia suorituksia viimeistään niiden eräpäivänä, on hän velvollinen maksamaan
viivästyneelle määrälle voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaista
viivästyskorkoa eräpäivästä lukien maksun suorituspäivään saakka sekä
mahdollisia muita perimiskuluja. Viivästyskorko on seitsemän (7) prosenttiyksikköä
korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:n tarkoittama viitekorko,
joka julkaistaan osoitteessa www.suomenpankki.fi. Maksun viivästyessä
kortinmyöntäjällä on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton määrä
perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle.
6. Maksuvastuu ja laskutus
6.1 Aktia Business -yrityskortti yrityksen maksuvastuulla: Tilinhaltija vastaa
kaikista Aktia Business -tiliin liittyvillä korteilla tehdyistä tapahtumista sekä kortin
käyttöön, tilinostoihin ja käteisnostoihin liittyvistä maksuista ja palkkioista.
Tilinhaltija vastaa kortinhaltijan tekemistä nostoista ja maksuista, vaikka
kortinhaltijan oikeus käyttää korttia olisi päättynyt jo aiemmin.
TAI Aktia Business -yrityskortti kortinhaltijan maksuvastuulla: Tilinhaltija vastaa
kaikista kortilla tehdyistä nostoista, maksuista ja muista veloituksista sekä kortin
käyttöön, tilinostoihin ja käteisnostoihin liittyvistä maksuista ja palkkioista.
6.2 Kortinmyöntäjä laskuttaa Aktia Business -korttitilin ostot, tili- ja käteisnostot
sekä muut Aktia Business -korttisopimuksen mukaiset maksut euroina
tilikohtaisesti kerran kuukaudessa. Jos korttiin on liitetty Aktia Business korttiluotto, sovitun vähimmäislyhennyksen ylittävän osan laskun loppusummasta
voi siirtää korolliseksi Aktia Business -korttiluotoksi Aktia Business korttiluottoehtojen mukaisesti. Laskua maksettaessa tulee käyttää laskulla
ilmoitettua viitetietoa. Korttia ei saa käyttää, mikäli tilillä on erääntynyttä velkaa.
Laskut voidaan maksaa myös käyttäen verkkolaskua. Muussa valuutassa kuin
euroissa tehdyt ostot tai nostot muutetaan euroiksi Mastercard Europen
käyttämällä ns. valuutan tukkukurssilla, johon lisätään palkkio, joka löytyy Aktian
kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta.. Kurssi määräytyy sen päivän mukaan,
jolloin tapahtuma välittyy sen vastaanottaneelta taholta kyseisen kortin
kansainväliselle korttiyhtiölle. Huomautukset laskuista on tehtävä mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta, verkkolaskua
käytettäessä kuitenkin viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen eräpäivää, jotta
automaattiveloitusta ei suoritettaisi, muutoin tilinhaltija voi menettää oikeutensa
vedota virheeseen. Ostotositteet tulee säilyttää laskun tarkastamista varten.
7. Tilinhaltijan vastuu
7.1 Aktia Business -yrityskortti yrityksen maksuvastuulla: Tilinhaltija vastaa kortin
oikeudettomasta käytöstä siihen saakka, kunnes kortinmyöntäjä on vastaanottanut
Aktia Business -kortin yleisten käyttöehtojen mukaisen ilmoituksen kortin tai
tunnusluvun katoamisesta, kortin jäämisestä automaattiin ulkomailla, joutumisesta
oikeudettomasti toisen haltuun, tai niiden oikeudettomasta käytöstä. Tilinhaltijan
vastuuta kortin käytöstä ilmoituksen vastaanottohetkeen saakka ei ole rajoitettu.
Tilinhaltija vastaa kuitenkin kortin oikeudettomasta käytöstä myös ilmoituksen
jälkeen, jos kortin tai tunnusluvun katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen
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haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu muusta kuin lievästä huolimattomudesta
tai jos tunnuslukua on säilytetty siten, että kortin oikeudeton käyttäjä on
saanut sen selville.
TAI Aktia Business -yrityskortti kortinhaltijan maksuvastuulla: Tilinhaltija
vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä, jos:
1.
2.
3.

tilinhaltija on luovuttanut kortin tai tunnusluvun sen käyttöön
oikeudettomalle; tai
kortin tai tunnusluvun katoaminen, joutuminen oikeudettomasti
toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että tilinhaltija
on menetellyt huolimattomasti; tai
tilinhaltija ei ole ilmoittanut kortinmyöntäjälle kortin tai
tunnusluvun katoamisesta, kortin jäämisestä automaattiin
ulkomailla, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun, tai
kortin tai tunnusluvun oikeudettomasta käytöstä ilman
aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.

Tilinhaltijan vastuu edellä kohdassa 2 ja 3 tarkoitetuissa tapauksissa kortin
oikeudettomasta käytöstä on enintään maksupalvelulaissa määritellyn
enimmäismäärän mukainen. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos
tilinhaltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Tilinhaltija ei
kuitenkaan vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin korttia on
käytetty sen jälkeen, kun kortinmyöntäjälle on Aktia-kortin yleisten
käyttöehtojen mukaisesti ilmoitettu kortin tai henkilökohtaisen tunnusluvun
katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai
oikeudettomasta käytöstä. Tilinhaltija ei myöskään vastaa kortin
oikeudettomasta käytöstä, jos maksunsaaja ei ole korttimaksua
vastaanottaessaan asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevien Aktian
sääntöjen mukaisesti varmistunut oikeudesta käyttää korttia. Tilinhaltija on
kuitenkin aina vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä, jos tilinhaltija on
tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.
7.2 Kortinmyöntäjällä on oikeus periä tilinhaltijalta kadonneen kortin löytäjälle
maksamansa löytöpalkkio tai kortin poisottajalle maksamansa
poisottopalkkio ja kortinmyöntäjälle aiheutuneet muut kulut. Kortinmyöntäjällä
on sama oikeus myös silloin, jos kortinhaltija itse väärinkäyttää korttia tai
käyttää aikaisemmin kadonneeksi ilmoittamaansa korttia.
8. Kulut, palkkiot ja maksut
8.1 Kortinmyöntäjällä on oikeus periä ja veloittaa tilinhaltijalta Aktia Business
-korttitilin perustamiseen, käyttöön ja lopettamiseen liittyvät kortinmyöntäjän
kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa mainitut kulut, palkkiot ja maksut.
Voimassa oleva hinnasto on nähtävissä Aktia Pankki Oyj:n konttorissa ja
toimitetaan pyynnöstä erikseen kortinhaltijalle tai tilinhaltijalle. Hinnasto-ote
on nähtävissä Aktia Pankki Oyj:n verkkosivuilla. Mahdolliseen Aktia Business
-korttiluottoon liittyvät maksut määräytyvät Aktia Business -korttiluottoehtojen
mukaan.
8.2 Kortinmyöntäjällä on oikeus muuttaa hinnastossa mainittuja maksuja,
kuluja ja palkkioita kohdan 14 mukaisesti.
9. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin
9.1 Luottotietolain (527/2007) 14 §: mukaan kortinmyöntäjällä on oikeus
ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti
luottotietorekisteriin, mikäli tilinhaltijan maksettavaksi erääntynyt maksu on
viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja kortinmyöntäjä on
lähettänyt tilinhaltijalle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista
kirjallisen maksukehotuksen, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen
ilmoittamisesta
ja
merkitsemisestä
luottotietorekisteriin
sekä
maksuhäiriötietojen tallentamista koskevista edellytyksistä.
10. Käyttöoikeuden rajoittaminen
10.1 Jos tilinhaltija on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen eräpäivänä,
ylittänyt myönnetyn käyttörajan tai kortin käytössä epäillään väärinkäytöstä
tai menetellyt muutoin olennaisesti Aktia Business -korttisopimuksen
vastaisesti, on kortinmyöntäjällä oikeus rajoittaa kortin käyttöoikeutta
kokonaan tai osittain. Liikkeellä tai pankilla, jossa kortti esitetään tai
kortinmyöntäjällä tai tämän määräämällä on oikeus ottaa kortti pois
kortinhaltijalta. Tilinhaltijalta peritään kortin poisottajalle voimassa olevan
hinnaston mukaan maksettava palkkio.

11. Korttisopimuksen irtisanominen ja purkaminen
11.1 Kortinhaltijan maksuvastuulla olevan kortin ollessa kyseessä kortinhaltijalla ja
yrityksellä tai yhteisöllä TAI yrityksen maksuvastuulla olevan kortin kyseessä
ollessa tilinhaltijalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Aktia Business -korttisopimus
päättymään välittömästi. Kortinmyöntäjällä on oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus
päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Jäljellä oleva velka maksetaan
takaisin irtisanomishetkellä voimassaolevia takaisinmaksuehtoja noudattaen.
Irtisanomisen, tai kortinmyöntäjän irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisajan
jälkeen ei uutta velkaa saa tehdä ja kortti on palautettava kortinmyöntäjälle.
Kortinmyöntäjällä on oikeus olla palauttamatta etukäteen perittyä vuosimaksua tai
muita etukäteen perittyjä maksuja. Aktia Business -korttisopimuksen tehnyt yritys
tai yhteisö ja kortinhaltija sitoutuvat viipymättä palauttamaan kortit, jos Aktia
Business -korttisopimus päättyy, tai jos kortinhaltijan työsuhde yrityksessä tai
yhteisössä päättyy.
11.2 Kortinmyöntäjällä on oikeus purkaa korttisopimus, jos tilin- tai kortinhaltija
olennaisesti rikkoo Aktia Business -korttisopimusta, tai jos kortinmyöntäjällä on
syytä katsoa tilin- tai kortinhaltijan syyllistyneen korttiominaisuuden
väärinkäyttöön. Purkamisen johdosta Aktia Business -korttisopimus päättyy
välittömästi. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli kortinhaltijan maksuvastuulla
olevaa korttia koskeva Aktia Business -korttisopimus puretaan yrityksen tai
yhteisön toiminnan tai laiminlyönnin johdosta, sopimus katsotaan päättyneen
myös kortinhaltijan osalta. Lisäksi kortinmyöntäjällä on oikeus välittömästi purkaa
kortinhaltijan maksuvastuulla olevaa korttia koskeva Aktia Business korttisopimus, jos kortinhaltijan työsuhde päättyy.
12. Tietojen ilmoitusvelvollisuus
12.1 Tilinhaltijan tulee välittömästi ilmoittaa tilinhaltijan tai kortinhaltijan
yhteystietojen muutoksista (nimi, osoite, puhelinnumero) kortinmyöntäjälle. Mikäli
tilinhaltija laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on
välttämätön kortinmyöntäjän hoitaman laskutuksen ja asiakaspalvelun kannalta,
on kortinmyöntäjällä oikeus hankkia kortin- tai tilinhaltijan muuttunut yhteystieto
sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu tilinhaltijalta.
13. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä
13.1 Kortinmyöntäjän kortin- tai tilinhaltijalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen
katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen
jälkeen, kun se on lähetetty kortinmyöntäjälle kortinmyöntäjän verkkopalvelussa tai
muun sähköisen palvelun kautta tai viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen.14.
Korttisopimuksen ja hinnaston muuttaminen
14. Sopimuksen ja hinnaston muuttaminen
14.1 Kortinmyöntäjällä on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Jos sopimuksen tai sen
ehtojen muutos ei lisää tilinhaltijan tai kortinhaltijan velvollisuuksia tai vähennä
hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, on
kortinmyöntäjällä oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutos
toimipaikassaan tai verkkosivuilla. Muutos tulee voimaan kortinmyöntäjän
ilmoittamana ajankohtana
14.2 Muissa kuin kohdassa 14.1 mainituissa tapauksissa muutos tulee voimaan
kortinmyöntäjän ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1)
kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinhaltijalle tai muutoksen
julkaisemisesta kortinmyöntäjän toimipaikassa tai verkkosivuilla. Mikäli
kortinmyöntäjä ilmoittaa muutoksesta kirjeitse tai muulla pysyvällä tavalla
tilinhaltijan katosotaan saaneen ilmoituksen 13.1. mainitussa ajassa.
14.3. Hinnastoon ja korttiehtoihin sisältyvän maksun tai palkkion muutoksesta
kortinmyöntäjä ilmoittaa julkaisemalla sen toimipaikassaan tai verkkosivuilla.
14.4. Tilinhaltija on velvollinen ilmoittamaan muutoksesta kortinhaltijalle. Sopimus
jatkuu muutetun sisältöisenä, jos tilinhaltija ei ilmoita kortinmyöntäjälle
voimaantulopäivään mennessä, ettei hän hyväksy muutosta, jolloin tilinhaltijalla on
oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti kohdan 11 mukaisesti.
15. Sopimuksen siirto
15.1 Kortinmyöntäjällä on oikeus siirtää Aktia Business -korttisopimus kaikkine
oikeuksineen ja velvollisuuksineen osittain tai kokonaan määräämälleen.
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Tilinhaltija TAI kortinhaltijan maksuvastuulla olevan kortin ollessa kyseessä
tilinhaltija tai yritys tai yhteisö ei ole oikeutettu siirtämään tämän sopimuksen
mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan kolmannelle ilman kortinmyöntäjän
kirjallista suostumusta.
16. Erimielisyydet
16.1 Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Helsingin
käräjäoikeudessa tai Suomessa asuvan vastaajan kotipaikan alioikeudessa.
Kortinhaltijalla on myös oikeus nostaa tätä sopimusta koskeva kanne
kotipaikkansa alioikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
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