Sopimus
First Card Raportointipalvelusta
Luottotilin numero

17.9.2018

Yrityksen tiedot
Nimi

Y-tunnus

1 (3)

248105 FC asiakasnumero
Puhelinnumero

Jakeluosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

First Card Raportointipalvelun hinta: Kulloinkin voimassa olevan Korttipalveluiden Yritysten ja yhteisöjen Palveluhinnaston mukaan
Muut erityisehdot

Haemme seuraaville henkilöille käyttöoikeuksia First Card Raportointipalveluun (Osoitetiedot täytetään, mikäli poikkeaa yrityksen tiedoista)
Käyttäjän nimi

Sähköpostiosoite

Jakeluosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Laskutusosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Valtuuden laajuus

MKFC610PL 10.18

Matkapuhelinnumero

Käyttäjän nimi

Sähköpostiosoite

Jakeluosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Laskutusosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Valtuuden laajuus

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9

Koko yrityksen tiedot
Vain tietyt yksiköt / kustannuspaikat, määrittele

Koko yrityksen tiedot
Vain tietyt yksiköt / kustannuspaikat, määrittele

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Matkapuhelinnumero

Käyttäjän nimi

Sähköpostiosoite

Jakeluosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Laskutusosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Henkilötunnus

Matkapuhelinnumero

Valtuuden laajuus

Koko yrityksen tiedot
Vain tietyt yksiköt / kustannuspaikat, määrittele

Oikeutamme ylläolevat henkilöt käyttämään First Card Raportointipalvelua.
Olemme perehtyneet liitteenä oleviin First Card Raportointipalvelun sopimusehtoihin ja hyväksyneet ne.
Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä
Yrityksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Tulosta

Tyhjennä lomake

First Card Asiakaspalvelu, puh +358 (0)200 52100, ma-pe klo 8-17, s-posti: firstcard.fi@nordea.com, www.firstcard.fi
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First Card Raportointipalvelun
yleiset ehdot
08/2017
1. Yleistä
Nordea Bank Oyj:n (jäljempänä Nordea) First Card – raportointipalvelu (jäljempänä
raportointipalvelu) on Nordean tarjoama palvelu, johon Nordean yritysasiakas
(jäljempänä yritys) voi tunnistautumisen tapahduttua kirjautua. Tunnistautumisessa
käytetään Nordean yritykselle toimittamia tunnistautumistietoja tai muita pankin
hyväksymiä tunnisteta (jäljempänä kukin erikseen ”tunnistautumistiedot”).
Raportointipalvelun käyttöönottamisen edellytyksenä on, että yritys on tehnyt siitä
sopimuksen Nordean kanssa.
Näitä ehtoja noudatetaan tuotetietojen ja muiden ohjeiden lisäksi. Tähän palveluun
sovelletaan myös muita Nordean ja yrityksen välillä tehtyjä First Card -sopimuksia ja
ehtoja. Mikäli muut sopimusehdot, ohjeet tai käsikirjat ovat näiden ehtojen kanssa
ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja, ellei toisin ole nimenomaisesti
ilmoitettu. Jos ehtojen erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot
ratkaisevat.
Nordean raportointipalveluun liittyvien/liittyvän verkkopankkitunnusten/
tunnuslukusovelluksen välityksellä yritys ei voi käyttää pankkipalveluja eikä se saa
liittää niihin tilejä. Raportointipalvelun tunnistautumistietoja voidaan käyttää
ainoastaan tunnistautumiseen yrityksen ja raportointipalvelun välillä.
2. Palvelun sisältö
Yritys tunnistautuu ilmoittamalla raportointipalveluun kirjoittautuessaan
tunnistautumistietonsa palvelun edellyttämällä tavalla. Tunnistauduttuaan vaaditulla
tavalla, yritys saa käyttöönsä First Card -tilinsä raportointipalvelun, jonka avulla
yritys voi tuottaa ja muokata First Card -tilistään tarvittavia raportteja.
Nordea ilmoittaa raportointipalvelun sisällön ja toiminnan erillisissä käyttöohjeissa.
Nordealla on oikeus tehdä palvelun toimintaan ja sisältöön muutoksia.
Raportointipalvelun välityksellä tarjottavat palvelut voivat erota sisällöltään ja
toiminnoiltaan muilla tavoin tarjottavista palveluista.
3. Tunnistautumistiedot
Toimitettavien tunnistautumistietojen määrä sovitaan erikseen.
Verkkopankkitunnukset tai henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja muut tarvittavat
tunnistautumistiedot lähetetään yrityksen kanssa sovittaville henkilöille. Yritys sopii
Nordean kanssa erikseen niistä yrityksen palveluksessa olevista henkilöistä, jotka
ovat oikeutettuja vastaanottamaan yrityksen puolesta tunnistautumistiedot. Nordea
voi uusia tunnistautumistiedot toimittamalla yrityksen palveluksessa oleville
henkiköille uudet tunnistautumistiedot. Tunnistautumistiedot toimitetaan Nordealle
ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen, elleivät Nordea ja yritys nimenomaisesti toisin
sovi. Yrityksen tulee välittömästi ilmoittaa Nordealle, mikäli sen osoite muuttuu.
Tunnistautumistiedot raportointipalvelun edellyttämällä tavalla annettuna vastaavat
yrityksen allekirjoitusta. Kaikki toimeksiannot ja tapahtumat, jotka on tehty käyttäen
yrityksen tunnistautumistietoja sitovat yritystä sen jälkeen, kun tunnistautumistiedot
on annettu palveluun sisäänkirjauduttaessa raportointipalvelun edellyttämällä tavalla.
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Tunnistautumistiedot voivat koostua
• Käyttäjätunnuksesta, tunnuslukusovelluksesta tai -laitteesta, aktivointikoodista ja PIN-koodista;
• käyttäjätunnuksesta ja tunnuslukutaulukosta; ja/tai
• muista pankin hyväksymistä tunnistautumisvälineistä.
4. Tunnistautumistietojen säilyttäminen ja vastuu niiden käyttämisestä
Yritys vastaa siitä, että käyttäjät ja yrityksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka
käyttävät tunnistautumistietoja ovat tietoisia tämän sopimuksen mukaisista
tunnistautumistietojen käyttöön ja säilyttämiseen liittyvistä sopimuksen ehdoista ja
tietoturvaohjeista ja sitoutuvat noudattamaan niitä.
Tunnistautumistietoja tulee säilyttää huolellisesti ja varmistaa säännöllisesti, että
tunnistautumistiedot ovat tallessa. Tunnistautumistietoja ei saa luovuttaa muille kuin
niiden käyttöön oikeutetuille eivätkä ne saa joutua sivullisen haltuun. Tunnistautumistietoja ei saa kopioida, tallentaa tai toisintaa muutoin kuin Nordean
raportointipalveluun tai Nordean hyväksymällä tavalla. Osat, joista
tunnistautumistiedot koostuvat, tulee säilyttää erillään toisistaan.
Mikäli tunnistautumistiedot ovat kadonneet tai on aihetta olettaa, että ne ovat
joutuneet tai saattaneet joutua sivullisen haltuun, yritys on velvollinen välittömästi
ilmoittamaan tästä Nordealle palvelujen asiattoman käytön estämiseksi.
Yritys sitoutuu huolehtimaan, että tunnistautumistietojen perusteella toimiva henkilö
on oikeutettu toimimaan yrityksen puolesta. Yritys vastaa kaikista
tunnistautumistietoja käyttämällä tehdyistä toimista ja tehtyihin toimiin perustuvista
vahingoista täysimääräisesti siihen saakka, kunnes Nordea on saanut ilmoituksen
tunnistautumistietojen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti sivullisen haltuun
tai oikeudettomasta käytöstä ja Nordealla on ollut kohtuullinen aika estää palvelun
käyttö. Mikäli käyttäjä tai yrityksen edustaja on säilyttänyt tunnistautumistietoja
huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen
joutumiseen sivullisen haltuun, yritys vastaa kaikesta Nordealle aiheutuneesta
vahingosta.
Yritys hyväksyy, että sen tunnistautumistietoja käyttävällä henkilöllä on raportointipalvelussa aina oikeus toimia yrityksen puolesta ja nimissä. Yritys vastaa myös
mahdollisista vahingoista, mikäli hän vastoin tätä sopimusta liittää tilejä raportointipalvelun verkkopankki/käyttäjätunnuksiin.
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5. Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet
Yritys hankkii kustannuksellaan palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja puhelin- tms.
tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastaa niiden käyttö- ja
ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta.
Nordealla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, mikäli yrityksen käyttämät laitteet,
ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden. Nordea ei takaa sitä,
että sen tarjoamia palveluja voidaan käyttää yrityksen laitteilla. Nordea Rahoitus Oy ja Nordea
vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty.
6. Palvelujen käyttöajat
Raportointipalvelu on yrityksen käytössä erikseen sovittavina aikoina pois lukien huollosta,
päivityksistä, ylläpidosta ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Nordea ei takaa, että
raportointipalvelu on käytössä keskeytyksettä. Nordea voi perustellusta syystä rajoittaa
raportointipalvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä yritykselle. Nordea pyrkii tekemään
ilmoituksen hyvissä ajoin etukäteen.
7. Tietojen todentaminen ja vastuu annetuista tiedoista
Yritys vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka
saattaa aiheutua siitä, että liike on antanut Nordealle virheellisiä tietoja.
Nordealla ja muulla asianomaisella palvelun tarjoajalla on oikeus tallentaa yrityksen
yhteydenottoja sekä asiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä. Nordealla on oikeus
tarvittaessa luovuttaa asiointia koskevat tiedot muulle asianomaiselle palveluntarjoajalle.
8. Huomautukset
Mahdolliset palvelua tai sopimusta koskevat huomautukset tai vaatimukset Nordeaa tai muuta
palveluntarjoajaa kohtaan tulee tehdä kirjallisesti viipymättä ja viimeistään
90 kalenteripäivän kuluessa tapahtumapäivästä.
9. Tekijänoikeus ja tavaramerkit
Raportointipalveluun liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit kuuluvat Nordealle tai ilmoitetulle
muulle palveluntuottajalle. Kaikki oikeudet tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin on pidätetty.
10. Oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen
Nordealla on oikeus välittömästi keskeyttää raportointipalvelun käyttäminen, mikäli yritys ei
noudata palveluja koskevia ehtoja, yritys haetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai
selvitystilaan tai yritys hakee akordia, lakkauttaa maksunsa tai milloin Nordealla on perusteltu
syy epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa
vahinkoa tai vahingonvaaran Nordealle, muulle palveluntarjoajalle tai sivulliselle.
11. Vastuunrajoitukset
Nordea ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä
johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu
olosuhde oikeuttaa Nordean keskeyttämään palvelun tarjoamisen toistaiseksi.
Alihankkijana toimivaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:tä kohtaavan ylivoimaisen esteen katsotaan
koskevan myös Nordeaa ja sellainen vapauttaa Nordean lisäksi Nordea Rahoituksen
vahingonkorvausvastuusta.
Nordea ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta
välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. tulon menetyksestä, saamatta jääneestä
tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai muusta vaikeasti ennakoitavasta
vahingosta.
Yrityksellä ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen yksinomaan tämän sopimuksen irtisanomisen
tai palvelun keskeyttämisen johdosta.
Nordea Rahoitus tai Nordea eivät vastaa mahdollisten muiden palveluntarjoajien toiminnasta tai
palveluista.
Yritys ei vastaa mistään Nordealle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten
tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka
saamatta jääneestä voitosta. Yrityksen vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Nordean osoittamiin
välittömiin vahinkoihin.
12. Sopimuksen, sen ehtojen ja Hinnaston muuttaminen
Nordealla on oikeus muuttaa sopimusta, sen ehtoja ja Hinnastoa. Muutoksiin sovelletaan Pankin
korttiehdoissa määriteltyä yrittäjien, yritysten ja yhteisöjen kortteja koskevaa menettelyä.
13. Siirto-oikeus
Nordealla on oikeus siirtää tämä sopimus siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen
kolmannelle osapuolelle.
14. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja päättyminen
Raportointipalvelua koskeva sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelun käyttöönottoa varten Nordea varaa
toimitusajan.
Sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen heti päättyväksi ilman irtisanomisaikaa. Mikäli
yritys ei ole kolmeen kuukauteen käyttänyt palvelua, Nordea voi katsoa sopimuksen päättyneeksi
ilman erillistä irtisanomista.
Jos yrityksen ja Nordean välinen First Card Yrityskortti- ja Matkatilisopimus päättyy, päättyy
myös tämä sopimus ilman erillistä irtisanomista.
15. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan
Helsingin käräjäoikeudessa.
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