Rahoitusyhteistyösopimus

2 (5)

OP Yrityspankki Oyj:n ja myyjäliikkeen rahoitusyhteistyösopimuksen ehdot
Osamaksurahoitus
Yleiset sopimusehdot, OP:n vastuulla
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Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Rahoitusyhteistyösopimuksen erityisehtojen lisäksi tähän Sopimukseen sovelletaan näitä osamaksurahoitusta koskevia yleisiä sopimusehtoja.
Tällä Sopimuksella OP Yrityspankki Oyj (jäljempänä "OP") ja myyjäliike (jäljempänä "Myyjä") sopivat menettelystä, jossa OP ostaa Myyjän päätoimialansa mukaisessa liiketoiminnassaan tekemiä osamaksusopimuksia.
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Rahoituksen toimintamalli

OP rahoittaa Myyjän asiakkaiden hankintoja lomakkeen kohdan A mukaisella rahoituksella. Asiakas voi käyttää rahoitusta Myyjän tarjoamien lomakkeen kohdassa B määriteltyjen tuotteiden ja palveluiden hankkimiseen.
Rahoitusta ei voida käyttää asiakkaan muiden ostosten tai asiakkaan mahdollisten aikaisempien velkojen hoitamiseen. Rahoitusta koskeva informaatio ja muu materiaali liitetään OP:n Myyjälle antamaan ohjeistukseen (Liite
1), jota OP:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa.
OP ilmoittaa Myyjälle ostettavien osamaksusopimusten ostajaa, ostettavaa
autoa ja rahoitusehtoja koskevat reunaehdot, jotka OP kulloinkin edellyttää
täyttyvän. OP ei voi myöntää rahoitusta, mikäli asiakas tai Myyjä on Kansainvälisten pakotteiden kohteena. Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan
Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan
Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää
tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoitetta tai Suomen Keskusrikospoliisin
määräämää hallinnollista varojen jäädyttämistä.
Kun Myyjä haluaa myydä osamaksusopimuksen OP:lle, Myyjä ilmoittaa
OP:n haluamat tiedot ostajasta, kohteena olevasta ajoneuvosta tai mahdollisesta muusta kohteesta sekä rahoitusehdoista OP:lle.
Myyjä sitoutuu selvittämään luottopäätöksen tekoon vaadittavat tiedot.
Myyjä toimittaa selvitetyt ja asiakkaan antamat luottopäätöksen tekoon
vaadittavat tiedot sekä osamaksusopimuksen rahoitushakemuksen OP:lle
pääsääntöisesti verkkopalvelun kautta. Sopimus myyjäliikepalvelun käytöstä on tämän Sopimuksen liitteenä (Liite 4).
Myyjä tunnistaa asiakkaan ja todentaa henkilöllisyyden OP:n puolesta ja
dokumentoi asiakkaan tunnistamisen. Myyjä sitoutuu noudattamaan tunnistamisessa ja tunnistamisen dokumentoinnissa tämän Sopimuksen liitteenä (Liite 2) olevaa ohjetta asiakkaan tunnistamisesta, jota OP:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa. Asiakkaan allekirjoittaessa sopimukset sähköisesti vahvoilla sähköisillä tunnistusvälineillä, asiakkaan henkilöllisyys todennetaan sähköisessä kanavassa. Tällöin Myyjällä ei ole velvollisuutta todentaa asiakkaan henkilöllisyyttä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiakas
on kuitenkin tunnistettava ja henkilöllisyys todennettava asiakkaan hakiessa rahoitusta Myyjän välityksellä.
OP tekee osamaksusopimusten ostamista koskevat luottopäätökset omien
luottopäätöskriteeriensä ja -ehtojensa mukaisesti. OP:lla on aina oikeus
olla myöntämättä rahoitusta yksittäisille asiakkaille ja/tai olla ostamatta yksittäistä osamaksusopimusta/osamaksusopimuksia.
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Rahoitusehdot, rahoitushakemus ja -sopimus

Rahoituksen erityisehdoista sovitaan erillisellä liitteellä, joka tulee osaksi
tätä Sopimusta. Liitteessä määritellään OP:n ja Myyjän väliselle yhteistyölle
kulloinkin voimassa olevat rahoitusehdot.
Myyjä on tietoinen siitä, että rahoituksen tarjoamista kuluttaja-asiakkaalle
koskevat muun muassa kuluttajansuojalain mukaiset edellytykset ja menettelytapavaatimukset. Myyjän on esiteltävä asiakkaalle huolellisesti rahoitus- ja osamaksuehdot ja pyydettävä asiakasta huolellisesti tutustumaan niihin. Myyjä vastaa rahoitukseen liittyvien hakemusten, esitteiden ja
muun aineiston ajan tasalla ja asiakkaiden saatavilla pitämisestä sekä

markkinointiohjeen (Liite 3) noudattamisesta, jota OP:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa.
Osamaksusopimus on tehtävä voimassa oleville ja OP:n hyväksymille osamaksusopimuslomakkeille.
Saatuaan haluamansa tiedot, OP ilmoittaa Myyjälle ostaako OP kyseisen
osamaksusopimuksen. Ilmoitusmenettelystä OP ja Myyjä sopivat tarkemmin erikseen. Jos OP on ilmoittanut ostavansa osamaksusopimuksen,
Myyjän tulee kirjallisesti siirtää alkuperäinen osamaksusopimus sekä sen
mahdolliset liitteet ja vakuudet kaikkine niihin perustuvine ja liittyvine oikeuksineen OP:lle.
Myyjä lähettää OP:lle omasta puolestaan asianmukaisesti allekirjoitetun ja
kirjallisesti OP:lle siirtämänsä osamaksusopimuksen siten, että osamaksusopimus siirtomerkintöineen on OP:lla viimeistään neljätoista (14) päivää
ennen seuraavan maksamatta olevan osamaksuerän eräpäivää.
Mikäli OP:lle lähetetyn osamaksusopimuksen ehdot poikkeavat siitä, mitä
Myyjä on OP:lle ilmoittanut tai osamaksusopimuksen ehdot eivät ole OP:n
luottopäätöksen mukaiset, OP ei osta kyseistä osamaksusopimusta. Myyjä
vastaa osamaksusopimukseen sisältyvien tietojen oikeellisuudesta.
Mikäli osamaksusopimusta ei hyväksytä rahoitettavaksi, OP siirtää osamaksusopimuksen takaisin Myyjälle sekä palauttaa siirron yhteydessä saamansa asiakirjat.
Menettelytavat hakemuksen täyttämisestä ja sen OP:lle toimittamisesta
kuvataan tarkemmin Myyjäohjeistuksessa (Liite 1).
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Rahalähetykset toteutuneista kaupoista

Ostettavan osamaksusopimuksen kauppahinta on osamaksusopimuksella
määritelty rahoitettava osa. Hyväksyttyään osamaksusopimuksen rahoitettavaksi OP suorittaa Myyjälle osamaksusopimuksen kauppahinnan seuraavien periaatteiden mukaisesti.
Pääoma maksetaan Myyjän ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun OP on hyväksynyt osamaksusopimuksen ostettavaksi.
Myyjän ja OP:n välille on sovittu rahoituksessa noudatettavaksi ns. nollatasot erillisen sopimuksen mukaisesti rahoituskoron, eräkohtaisen käsittelypalkkion ja sopimuskohtaisen luottosuhteen perustamiskustannuspalkkion
osalta. Rahoituskorkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0.
OP:lla on oikeus muuttaa rahoituskoron, käsittelypalkkion ja luottosuhteen
perustamiskustannuspalkkion määrää.
Mikäli osamaksusopimukselle merkityt, ostajalle maksettavaksi tulevat tasot ylittävät nämä nollatasot, OP maksaa Myyjälle vastaavan provisioosuuden. Mikäli osamaksusopimukselle merkityt, ostajalle maksettavaksi
tulevat tasot alittavat nämä nollatasot, OP veloittaa Myyjältä vastaavan tukiosuuden.
Provisio- ja tukiosuudet lasketaan sopimuskohtaisesti ja ne huomioidaan
Myyjälle kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä tapahtuvassa provisio-/tukitilityksessä. Luottosuhteen perustamiskustannuspalkkion osalta
provisio- ja tukiosuus huomioidaan seuraavassa provisio-/tukitilityksessä.
Korkoprosentin ja käsittelymaksujen osalta provisio-/tukitilityksessä huomioidaan kuluneen kalenterikuukauden mukaisesti ostajan laskun eräpäivän mukaan.
Jos osamaksusopimukselle tehdään maksuohjelman muutos tai haltijanvaihdos, provision maksaminen kyseisen osamaksusopimuksen osalta
päättyy välittömästi, kun muutos astuu voimaan. Jos osamaksusopimus on
irtisanottu, maksettu ennenaikaisesti takaisin tai muutoin päättynyt, provision maksaminen kyseisen osamaksusopimuksen osalta päättyy välittömästi. OP:lla on myös oikeus keskeyttää provision maksaminen osamaksusopimuksen osalta, jos osamaksusopimuksen mukaiset maksuerät ovat viivästyneet vähintään kaksi kuukautta.
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OP:lla on oikeus periä Myyjältä mahdolliset korko- ja käsittelymaksujen tukiosuudet heti, kun osamaksusopimus on erääntynyt kokonaisuudessaan
takaisinmaksettavaksi. Jos tämä Sopimus ei ole voimassa, provisio-/tukitilityksiä ei makseta.
OP:lla on oikeus kuitata rahalähetyksistä Myyjän erääntyneet saatavat
OP:lle ilman erillistä ennakkoilmoitusta.
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Myyjän velvoitteet

Myyjä ei ole oikeutettu vastaanottamaan OPn ostamaan osamaksusopimukseen perustuvaa suoritusta. Mikäli suoritus kuitenkin on tapahtunut
Myyjälle, on Myyjän viipymättä suoritettava näin saadut varat OP:lle sekä
ilmoitettava osamaksusopimuksen numero sekä suorituksen maksupäivä.
Mikäli osamaksusopimuksen kohdetta koskevan vakuutustapahtuman johdosta vakuutuskorvaus suoritettaisiin Myyjälle, sitoutuu Myyjä välittömästi
suorittamaan OP:lle siirrettyyn osamaksusopimukseen perustuvan saatavan. Osamaksusopimuksen kohdetta koskevan vakuutustapahtuman sattuessa tulee Myyjän välittömästi ilmoittaa vakuutustapahtumasta OP:lle.
OP:lle siirretyn osamaksusopimuksen purkautuessa ennen-aikaisesti,
Myyjä ei ole oikeutettu ottamaan vastaan osamaksukaupan kohdetta ilman
OP:n suostumusta, vaan se tulee palauttaa OP:n osoittamaan paikkaan.
Mikäli ostaja laiminlyö osamaksusopimuksen mukaisen maksuerän suorituksen, OP lähettää ostajalle tämän ilmoittamalla osoitteella maksukehotuksen, ellei Myyjän kanssa toisin sovita.
Mikäli ostaja osamaksusopimukseen liittyvää maksua suorittaessaan poikkeaa osamaksusopimuksen mukaisesta maksuerien ja erillisten korkoerien
erääntymisjärjestyksestä, OP:lla on ostajan maksua kirjatessaan oikeus
poiketa ostajan ilmoittamasta eräpäivästä sekä maksun jakautumisesta
maksuerän ja erillisen korkoerän kesken noudattaen kuitenkin, mitä laissa
saatavien perinnästä säädetään.
Siirretyn osamaksusopimuksen ehtojen muuttamiseen vaaditaan OP:n
suostumus. OPlla on oikeus myöntää ostajalle tilapäistä maksujen lykkäystä.
Myyjällä ei ole oikeutta antaa vakuudeksi tai muutoin siirtää kolmannelle
osamaksusopimusta, joka on OP:lle siirretty ja jonka OP on rahoittanut.
Myyjä vastaa osamaksusopimukseen sisältyvien tietojen oikeellisuudesta.
Myyjä ei saa ottaa ostajilta osamaksusopimuksiin perustuvia tunnusteita tai
muita erillisiä saamistodisteita. Jos osamaksusopimuksen yhteydessä kuitenkin on annettu tunnuste tai muu saamistodiste, tulee se osamaksusopimuksen siirron yhteydessä siirtää kaikkine oikeuksineen OP:lle.
OP voi antaa kirjallisesti osamaksusopimuksen sisältöä ja rakennetta koskevia rahoituksen edellytyksenä olevia ohjeita.
OP:lle siirretyllä osamaksusopimuksella myydyn esineen takaisinotto-oikeus kuuluu yksin OP:lle tai tämän määräämälle. Kohteen ollessa rekisteröitävissä, Myyjä huolehtii kohteen rekisteröimisestä OP:n nimiin. OP toimittaa rekisteröintiä varten Myyjälle rekisteröintivaltakirjan erikseen.
Myyjä sitoutuu osamaksusopimuksen siirron jälkeenkin huolehtimaan osamaksusopimuksen perusteena olevasta kaupasta Myyjälle aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä.
Myyjä vastaa myymänsä osamaksusopimukseen perustuvan saamisen pätevyydestä ja kohteiden sopimuksenmukaisuudesta. Myyjä vastaa edelleen
ostajan kanssa tehdyn kaupan ja siihen perustuvan kauppahinnan pätevyydestä. Kaupanvastuu osamaksusopimusten kohteista säilyy Myyjällä, eikä
osamaksusopimusten siirto vaikuta Myyjän kaupanvastuuseen osamaksuostajaa kohtaan. Myyjä sitoutuu osamaksusopimusten oston jälkeenkin
huolehtimaan osamaksusopimuksen perusteena olevasta kaupasta myyjälle aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä.
Mikäli ostaja kiistää osittain tai kokonaan maksuvelvollisuutensa tai ostajan
maksuvelvollisuus muutoin osittain tai kokonaan lakkaa, tulee sen rahoitussopimuksen sopijapuolen, joka saa edellä mainituista seikoista tiedon,
viipymättä ilmoittaa siitä toiselle sopimuskumppanille.
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Mikäli Myyjän suorituksessa ostajaan nähden on virhe, pyrkii Myyjä ensisijaisesti korjaamaan virheen vaikutuksen korjaamalla kaupan kohteen. Mikäli ostaja kiistää osittain tai kokonaan Myyjän kanssa tekemäänsä kauppaan perustuvan ja/tai rahoitukseen perustuvan maksuvelvollisuutensa tai
ostajan maksuvelvollisuus muutoin osittain tai kokonaan lakkaa, tulee sopijapuolen, joka saa edellä mainituista seikoista tiedon, viipymättä ilmoittaa
siitä toiselle sopijapuolelle.
Mikäli asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai
kaupan purkamiseen tai ei ole muusta syystä velvollinen maksamaan
kauppahintaa joko kokonaan tai osittain, on Myyjä velvollinen palauttamaan OP:lle OP:n kyseisestä kaupasta Myyjälle suorittaman kauppahinnan
vastaavilta osin kuin ostaja ei ole velvollinen maksamaan osamaksusopimukseen perustuvaa velkaa OP:lle, samoin kuin maksamaan palautettavalle määrälle ostajan osamaksusopimuksen ehtojen mukaisesti laskettavan koron. Ostajalle hinnanalennus saadaan maksaa vain OP:n kirjallisella
suostumuksella.
Myyjä vastaa OP:lle siitä, että Myyjän ja ostajan välillä sovitun kaupan
kohde vastaa sovittua ja kohde siihen mahdollisesti liittyvine asennuspalveluineen toimitetaan ostajalle sovitun mukaisesti. Mikäli ostaja ilmoittaa
OP:lle, että kaupan kohde ei vastaa siitä sovittua, OP:lla on itsenäinen oikeus harkita ostajan esittämän väitteen asianmukaisuus. Mikäli Myyjä ei
noudata OP:n kehotusta toimia ostajan vaatimusten mukaisesti, voi OP hyväksyä ostajan vaateet oikeutetuiksi joko kokonaan tai osittain ja toimia ostajan vaatimusten mukaisesti. Tällöin Myyjä on velvollinen suorittamaan
kauppahinnan vastaavilta osin kuin ostaja ei ole velvollinen maksamaan
rahoitukseen perustuvaa velkaa OP:lle, samoin kuin maksamaan palautettavalle määrälle ostajan osamaksusopimuksen ehtojen mukaisesti laskettavan koron. Myyjä on myös velvollinen suorittamaan OP:lle määrän, jonka
OP palauttaa ostajalle ostajan kauppaan tai sen kauppahintaan perustuvan
vaatimuksen perusteella.
Mikäli OP on vaatinut osamaksusopimuksen kohteen luovuttamista takaisin
tilityksen toimittamista varten ja ulosottomies tai tuomioistuin määrää
kohteen takaisinottoarvon Myyjän vastuulla olevan virheen vuoksi alemmaksi kuin osamaksusopimukseen perustuvan OP:lle siirretyn saamisen
määrä korkoineen ja kaikkine kuluineen on, Myyjä on velvollinen OP:n vaatimuksesta heti maksamaan OP:lle sille siirretyn saamisen ja takaisinottoarvon välisen erotuksen kokonaisuudessaan.
Myyjä on edellä mainituissa tapauksissa velvollinen lisäksi korvaamaan
OP:lle asiasta aiheutuneet kulut sekä myös OP:n asiaan kuluttaman ajan
OP:n esittämän vaatimuksen mukaisesti. OP voi käyttää asiaa selvitellessään myös ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten esimerkiksi asianajajia, jolloin
näiden ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet kulut tulevat
Myyjän maksettaviksi. Kaikki edellä mainitut OP:lle maksettavat määrät
erääntyvät heti Myyjän maksettaviksi, kun OP maksua vaatii.
Myyjän on toimitettava OP:lle tieto nimensä, osoitteensa ja muiden yhteystietojensa muutoksista viipymättä sekä tiedot liiketoimintaansa olennaisesti
vaikuttavista muutoksista (muun muassa yritysmuodon tai toimialan
muuttuminen, liiketoiminnan lopettaminen tai sen olennainen laajentaminen tai supistaminen, taloudellisen etuyhteyden tai omistuspohjan olennainen muuttuminen, olennaiset omistukset ja sitoumukset muissa yhteisöissä sekä yrityssaneeraus- tai konkurssihakemus) etukäteen tai, jos etukäteistä tietoa ei ole, viimeistään muutosten tapahduttua;
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Myyjän vakuutus

Osamaksusopimuksen siirto OP:lle käsittää samalla Myyjän vakuutuksen
siitä, että
–
osamaksusopimus perustuu lain ja hyvän liiketavan mukaiseen menettelyyn;
–
osamaksusopimus noudattaa käteismaksuosan, maksuajan ja muiden
mahdollisten luottoehtojen osalta voimassa olevaa lainsäädäntöä ja
sen nojalla annettuja määräyksiä ja ohjeita;
–
Myyjä on noudattanut rahoituksen markkinoinnissa OP:n antamia
ohjeistuksia (Liite 3) ja mikäli ostaja on kuluttaja-asiakas, ostajalle on
annettu "Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot" -lomake asianmukaisesti täytettynä;
–
ostaja on tunnistettu (nimi ja henkilötunnus) kuvallisesta henkilötodistuksesta ja asiakkaan tunnistamiseen liittyvät toimenpiteet on
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–
–
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–

–
–

–

–
–
–
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suoritettu Asiakkaan tuntemista koskevat menettelyt -ohjeen mukaisesti (Liite 2);
Myyjä on pidättänyt omistusoikeuden kaupan kohteeseen, kunnes
kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu ja muut osamaksusopimuksen tarkoittamat, kaupan kohdetta koskevat ostajan maksuvelvoitteet on täytetty;
omistuksenpidätysehdon turvaamiseksi ajoneuvo tai muu kohde,
muun kohteen ollessa rekisteröitävissä, on rekisteröity OP:n nimiin;
osamaksusopimus sisältää ehdon, jonka mukaan Myyjällä on oikeus
ostajaa kuulematta ja tätä sitovasti siirtää osamaksusopimus liitteineen ja mahdollisine vakuuksineen kolmannelle edelleensiirto-oikeuksin;
osamaksusopimuksessa mainittu kaupan kohde on luovutettu ostajalle ja ostaja on sen hyväksynyt;
osamaksusopimuksella myyty ajoneuvo tai muu kohde on vakuutettu
mahdollisten virallismääräysten ja alalla vallitsevan käytännön mukaisesti riittävästä määrästä;
osamaksusopimukseen merkityt ehdot ovat sitovasti voimassa ja ostajan maksuvelvollisuus on siirtohetkellä ehdoton;
Myyjän ja ostajan välillä ei ole erimielisyyttä osamaksusopimukseen
perustuvan ostajan velan eikä erillisen koron määrästä tai niiden perusteista tai oikeellisuudesta muutoin;
ostajalla ei ole siirretyllä osamaksusopimuksella rahoitettuun kauppaan perustuvaa tai muutoinkaan mitään vastasaatavaa tai muutakaan oikeutta hyvitykseen Myyjältä, joka voisi vaikuttaa vähentävästi
ostajan maksettavaan määrään;
osamaksusopimuksen siirtämisellä OP:lle ei ole olemassa mitään estettä;
osamaksusopimus on Myyjän ja ostajan asianmukaisesti allekirjoittama; ja
Myyjä tai Myyjän konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, Myyjän suora tai välillinen omistaja, tällaisen yhteisön
hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtaja, Myyjän parhaan tietämyksen mukaan työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu
edustaja ei ole Kansainvälisten pakotteiden kohteena, toimi Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön
puolesta tai noudattaa siihen soveltuvia Kansainvälisiä pakotteita.
Valvonta- ja tiedonsaantioikeus

OP:lla on oikeus valvoa Myyjän toimintaa siinä laajuudessa kuin se liittyy
Myyjän rahoitusyhteistyösopimuksen ja sen liitteiden mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen. OP:lla on oikeus käyttää valvonnan suorittamisessa
kolmansia osapuolia.
Myyjä on tietoinen, että OP:ta valvovilla toimivaltaisilla viranomaisilla, kuten Finanssivalvonta ja kriisinratkaisuviranomainen, on oikeus tarkistaa
OP:n asiamiehenä toimivan Myyjän toimintaa sekä saada sitä koskevia tietoja. Myyjän on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä OP:ta valvovien viranomaisten sekä niiden nimeämien muiden tahojen kanssa. Selvyyden vuoksi
todetaan Myyjän olevan tietoinen siitä, että toimivaltaisilla viranomaisilla
voi soveltuvan lainsäädännön nojalla olla laajemmat oikeudet suorittaa
tarkastuksia kuin mitä tässä kohdassa on sovittu. Myyjä hyväksyy, ettei mikään rahoitusyhteistyösopimuksessa tai sen liitteissä sovittu rajoita viranomaisten tarkastusoikeuksia millään tavalla.
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Salassapitovelvoite

Sopimuksen mukaisen yhteistyön yhteydessä sopijapuolten toisiltaan tai
asiakkaalta saamia asiakastietoja ja muita liike- ja pankkisalaisuuden alaisia tietoja ei saa ilmaista kolmansille osapuolille, ja tietoja saa käyttää vain
Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus säilyy myös
Sopimuksen voimassaolon lakattua. Sopija-puolet vastaavat siitä, että niiden palveluksessa olevat henkilöt ovat tietoisia salassapitovelvollisuuden
olemassaolosta ja noudattavat sitä.
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Verot ja kohonneet kustannukset

Myyjä vastaa sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvista veroista ja veron
luontoisista maksuista (ml. viivästysseuraamukset ja korotukset). Mikäli OP
joutuu maksamaan kyseisiä veroja tai maksuja, Myyjä korvaa ne täysimääräisesti OP:lle.
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Mikäli OP:lle koituu ylimääräisiä, kohonneita kustannuksia lain, viranomaismääräyksen tai ohjeistuksen säätämisen tai näiden tulkinnan muuttumisen
vuoksi, Myyjä korvaa ne OP:lle. Tällaisia kustannuksia ovat mm. OP:n tuoton menetykset, pääomavaatimusten lisääntymiset tai pääomien alentuminen. Edellytyksenä korvausvelvollisuudelle on se, että laki, määräys tai ohje
(kuten Basel III) on tullut voimaan tai sen tulkinta on muuttunut tämän
Sopimuksen voimaan tultua.
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Immateriaalioikeudet

OP tai sen kumppanit omistavat kaikki oikeudet OP:n Myyjän käyttöön tarjoamiin aineistoihin mukaan lukien tekniset kanavat. Myyjällä on oikeus
käyttää OP:n tarjoamia aineistoja tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa. Myyjällä ei ole oikeutta käyttää OP:n tavaramerkkiä tai muuta vastaavaa tunnistetta markkinoinnissa mukaan lukien referenssikäytön ilman
OP:n erillistä suostumusta.
OP:n aineiston kopiointi, tallentaminen, toistaminen, muuttaminen tai
muuntaminen, jakaminen, siirtäminen tai minkäänlainen hyödyntäminen
muussa kuin tämän sopimuksen mukaisessa käytössä on kielletty, ellei
erikseen kirjallisesti toisin sovittu.
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Henkilötietojen käsittely

OP käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.op.fi.
Kun Myyjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja OP.n lukuun, käsittelyyn
sovelletaan Liitteen 5 ehtoja.
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Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

OP ei vastaa vahingosta, joka Myyjälle mahdollisesti aiheutuu siitä, että
osamaksusopimusta ei osteta tai rahoiteta, taikka sitä ei hyväksytä luototuksen perusteeksi tai että se poistetaan luototuksen perusteeksi hyväksyttyjen osamaksusopimusten joukosta. OP ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu viranomaisten toimenpiteistä, sotatapahtumasta, lakosta, työsulusta,
saarrosta tai muusta tällaiseen rinnastettavasta tapahtumasta.
Mikäli Myyjä laiminlyö tämän sopimuksen noudattamisen ja tästä aiheutuu
vahinkoa OP:lle, Myyjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
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 OP:ta, OP voi ilmoittaa asiasta
valtakunnallisissa mediassa tai verkkosivuillaan.
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Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja tulee voimaan, kun molemmat
sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoittaneet. Kummallakin sopijapuolella on oikeus Sopimuksen voimassaoloaikana irtisanoa tämä Sopimus päättymään heti. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Tällöin
OP:lla on lisäksi oikeus sanoa irti muut Myyjän kanssa solmitut yhteistyö-,
rahoitus- tai muut sopimukset heti päättyviksi.
Tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta kaikista sopimuksen voimassaoloaikana ostetuista osamaksusopimuksista johtuvat Sopimuksen
mukaiset velvoitteet sitovat sopijapuolia osamaksusopimuksen voimassaoloajan. Myyjän velvoitteita koskevan kohdan 5 mukaiset vastuut eivät
pääty tämänkään jälkeen, vaan kyseiset oikeudet ja velvollisuudet säilyvät
voimassa tämän sopimuksen ja osamaksusopimuksen voimassaoloajan
päätyttyä.
Tämän Sopimuksen päättyessä erääntyy OP:n Myyjältä olevat saatavat heti
maksettaviksi. Erääntyneelle määrälle Myyjä suorittaa 18 %:n vuotuisen
koron eräpäivästä lukien.
Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

Rahoitusyhteistyösopimus
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Muut ehdot

Se seikka, että OP yksittäistapauksessa tai vakiintuneesti jättää käyttämättä jonkin sopimukseen perustuvan oikeutensa tai muutoin menettelee
toisin kuin mihin OP:lla sopimuksen ehtojen perusteella olisi oikeus, ei vaikuta rajoittavasti oikeuteen sittemmin muissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin.
OP:lla on oikeus siirtää tämä Sopimus sekä tämän Sopimuksen perusteella
ostamansa osamaksusopimukset kaikkine oikeuksineen ja vakuuksineen
edelleen kolmannelle edelleensiirto-oikeuksin.
OP:n Myyjälle lähettämän kirjallisen ilmoituksen on katsottava saapuneen
Myyjälle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos ilmoitus on lähetetty Myyjän OP:lle viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.
OP:lla on oikeus luovuttaa Myyjää koskevia tietoja OP Ryhmään kuuluville
yhteisöille luottolaitoslainsäädännön sallimissa rajoissa. Tämän Sopimuksen allekirjoituksella Myyjä sitoutuu noudattamaan Liitteen 4 mukaista sopimusta myyjäliikepalvelun käytöstä sekä Liitteen 5 mukaista tietosuojasopimusta.
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Mahdolliset tätä Sopimusta ja sen tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa sopimukseen, erimielisyydet ratkaisee Helsingin käräjäoikeus
ensiasteena. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Liitteet
Liite 1 Myyjäohje (sis. yhteyshenkilöt)
Liite 2 Ohje asiakkaan tunnistamisesta
Liite 3 Markkinointiohje
Liite 4 Sopimus OP Yrityspankki Oyj:n myyjäliikepalvelun käytöstä
Liite 5 Tietosuojasopimus

