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SÄÄSTÄMISTILIN YLEISET EHDOT
Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä ehdot 15.6.2010

I SÄÄSTÄMISTILIN YLEISET EHDOT
II SÄÄSTÄMISTILILTÄ TEHTYJEN
MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT

2.2 Kirjallinen sopimus
Säästämistilistä tehdään kirjallinen sopimus, joka muodostuu
säästämistilisopimuksesta ja säästämistilin yleisistä ehdoista
sekä näiden mahdollisista liitteistä.

I SÄÄSTÄMISTILIN YLEISET EHDOT

2.3 Evli Pankille annettavat tiedot
Säästäjä on velvollinen ilmoittamaan Evli Pankille nimensä,
henkilötunnuksensa, postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa ja
annettava nimikirjoitusnäytteensä.
Säästäjän on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava edellä
mainittujen tietojen muutoksista Evli Pankille.

1. Määritelmiä
Säästämistilillä tarkoitetaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä
annetussa laissa tarkoitettua Evli Pankissa olevaa pankkitiliä,
jolle säästäjä tekee säästämissopimuksen mukaisesti rahasuorituksia, ja jota käytetään säästämissopimuksen hoitotilinä.

2.4 Tiliä koskevat ilmoitukset
Evli Pankki antaa tiedot maksutapahtumista ja muut tiliä koskevat ilmoitukset säästäjälle säästämissopimuksessa sovitulla
tavalla.

Säästämissopimuksella tarkoitetaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa tarkoitettua sopimusta, jonka
ehtojen mukaan säästövarat ovat nostettavissa vasta, kun
säästövaroihin oikeutettu saavuttaa määrätyn iän tai kun muu
säästämissopimuksessa mainittu säästövaroihin oikeutetun
elämäntilanteeseen liittyvä erityinen nostoperuste täyttyy.

3. Puhelinasiointi ja viestien taltiointi
Evli Pankilla on oikeus tallentaa säästäjän yhteydenottoja sekä
asiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä nauhoittaa
toimintaansa liittyvät säästäjän kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja taltioida säästäjän ja Evli Pankin väliset sähköiset
viestit. Puhelimitse annetun epäselvän toimeksiannon tai
kaupan sisältö ratkaistaan puhelunauhoituksen perusteella.
Evli Pankki voi vaatia säästäjää tunnistautumaan Evli
Pankin käyttämää tunnistusmenetelmää käyttäen.

Säästäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on tehnyt
säästämissopimuksen Evli Pankin kanssa.
Säästövaroihin oikeutetulla tarkoitetaan säästäjää tai muuta
luonnollista henkilöä, jolla on oikeus saada säästövarat säästämissopimuksessa sovitun nostoperusteen täytyttyä. Mitä
jäljempänä sanotaan säästäjästä soveltuu myös säästövaroihin
oikeutettuun.

4. Siirrot ja talletukset
Säästämistilille voi ainoastaan siirtää varoja toisesta rahalaitoksesta. Säästämistilille ei voi tallettaa käteistä rahaa. Säästämistilillä olevat varat ovat säästäjän tai muun säästövaroihin
oikeutetun nostettavissa kun varoihin oikeutettu henkilö
saavuttaa voimassa olevassa eläkelainsäädännössä työntekijään sovellettavan vanhuuseläkeiän tai kun muu erityinen
nostoperuste täyttyy. Erityisellä nostoperusteella tarkoitetaan
säästäjän tai muun säästövaroihin oikeutetun vähintään vuoden
kestänyttä työttömyyttä, pysyvää työkyvyttömyyttä tai osatyökyvyttömyyttä, puolison kuolemaa tai avioeroa.
Niin kauan kuin Evli Pankki ei ole pankkien välisen
maksuliikennejärjestelmän (PMJ) jäsen, säästämistilille ei voida
tehdä suoria pankkisiirtoja vaan siirrot on tehtävä Evli Pankin
antaman erillisen ohjeen mukaan eri pankkiryhmissä oleville
Evli Pankin maksuliikennetileille.

Säästövaroilla tarkoitetaan säästäjän säästämistilille tekemiä
rahasuorituksia sekä niiden sijoittamiseksi hankittuja sijoituskohteita ja niiden sijoittamisesta kertyneitä tuottoja.
Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan säästäjän tai säästövaroihin oikeutetun
käytettäväksi säästämistilille, ei kuitenkaan talletuskoron
hyvitykseen liittyviä tapahtumia.
Maksupäivä on päivä, jolloin varat on veloitettu säästämistililtä
tai hyvitetty säästämistilille.
Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki käyttää laskiessaan
korkoa varoille, jotka veloitetaan säästämistililtä tai maksetaan
säästämistilille.

5. Viitekorko
Mikäli säästämistilillä oleville varoille maksettava talletuskorko
on sidottu viitekorkoon, talletuskorko muodostuu viitekorosta ja
marginaalista ja siihen sovelletaan seuraavia ehtoja:

Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna siten, että se
voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman.
Tilitapahtumalla tarkoitetaan tilin saldoon vaikuttavia tilihyvityksiä ja tiliveloituksia.

5.1 Viitekoron määräytyminen
Yleiset viitekorot
Rahamarkkinoiden viitekorkojen arvon määräytyminen ja noteeraus perustuvat kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön.
Säästämistilin viitekorko muuttuu viitekoron päivänoteerauksen muuttuessa yhtä paljon kuin viitekoron arvo on
muuttunut. Kun tarkastelupäivä ei ole viitekoron noteerauspäivä, viitekoron arvona käytetään edellisen noteerauspäivän
viitekoron arvoa. Evli Pankki ei ilmoita viitekoron muutoksista
erikseen tilinomistajalle. Viitekoron laskiessa säästämistilin
korko ei voi muuttua negatiiviseksi.

Evli Pankin toimipaikkoja ovat Evlin internet–palvelu sekä
fyysinen toimipaikka Helsingissä.
2. Säästämistilin avaaminen
2.1 Säästämistilisopimus
Säästämistilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista
- koron määräytyminen
- korkoprosentti tai sovellettava viitekorko
- koron laskentatapa
- koronmaksupäivä
- korkojakso
- muut asiat, joista näiden säästämistilin yleisten ehtojen
nojalla voidaan sopia

Evli Pankin oma viitekorko Evli Prime
Säästämistilin viitekorko muuttuu viitekoron muutoksen voimaantulopäivänä yhtä paljon kuin viitekorko on muuttunut. Evli
Pankki ei ilmoita viitekoron muutoksista erikseen tilinomistajalle. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saatavilla Evli
Pankin verkkosivuilla.

Säästämistiliin liitetyn palvelun osalta sovelletaan lisäksi kyseisen palvelun omia sopimusehtoja.

1/4

Viitekoron laskiessa säästämistilin korko ei voi muuttua negatiiviseksi.

viivästyskorkojen sekä Evli Pankin maksujen ja palkkioiden
veloittamista varten, säästäjä on velvollinen maksamaan Evli
Pankille ja Evli Pankilla on oikeus veloittaa säästämistililtä,
säästämistilille myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen
kertynyt viivästyskorko, huomautuskirjeen lähettämisestä
perittävä maksu sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat
maksut ja palkkiot.

5.2 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen
Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, säästämistiliin sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen
tai ohjeen mukaisesti.
Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka
viranomaisen päätöstä tai ohjetta, Evli Pankki ja tilinomistaja
sopivat säästämistiliin sovellettavasta uudesta viitekorosta.
Jos Evli Pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä,
säästämistiliin sovellettavan viitekoron arvona käytetään
ennen viitekoron noteerauksen lakkaamista tai keskeyttämistä
sovellettua viitekoron arvoa.
Jos Evli Pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen
uudesta viitekorosta kuuden (6) kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, Evli Pankki määrittelee uuden
viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia.

8. Säästämistilin sulkeminen
Evli Pankilla on oikeus sulkea säästämistili, kun
- tilinomistaja asetetaan konkurssiin
- säästäjälle määrätään edunvalvoja
- Evli Pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä.
Evli Pankilla on oikeus sulkea säästämistili, kun säästämistilillä
ei huomautuksesta huolimatta ole varoja Evli Pankin maksujen
ja palkkioiden maksamiseen siihen asti, kunnes tilinomistaja on
maksanut Evli Pankille maksut ja palkkiot näiden tiliehtojen
kohdan 7 mukaan. Evli Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilin
sulkemisesta jälkikäteen.
9. Sopimusehtojen ja palveluhinnaston muuttaminen
Säästämistilisopimusta ja säästämistilin yleisiä ehtoja sekä
palveluhinnastoa voidaan muuttaa, mikäli muutos ei olennaisesti vähennä säästäjän säästämistilisopimukseen liittyviä
oikeuksia tai lisää säästäjän säästämistilisopimukseen liittyviä
velvollisuuksia, mikäli sopimuksen noudattaminen johtaisi
kohtuuttomaan lopputulokseen jomman kumman osapuolen kannalta tai mikäli muutoksen peruste on Evli Pankin
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia Evli Pankin
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia muutoksia ovat
esimerkiksi lainsäädännöstä, viranomaisen päätöksestä tai
muun toimintaympäristön olennaisesta muuttumisesta johtuvat
muutokset. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden
alusta, joka alkaa kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun
säästäjä on näissä sopimusehdoissa tarkoitetulla tavalla saanut tiedon muutoksesta. Mikäli säästäjä ei hyväksy muutosta,
säästäjällä on oikeus irtisanoa säästämistilisopimus päättymään
10.4 sopimusehdon mukaisesti. Irtisanominen tulee voimaan
sinä päivänä, jona muutos olisi tullut voimaan. Mikäli säästäjä
irtisanoo säästämistilisopimuksen, katsotaan irtisanomisen
koskevan automaattisesti myös säästämissopimusta.

6. Viivästyskorko
Jos säästämistiliin tai säästämistilin käyttöön liittyvää saatavaa ei makseta siten, että se on viimeistään eräpäivänä pankissa, säästäjä on velvollinen maksamaan pankille viivästyskorkoa. Viivästyskorko on seitsemän (7) prosenttiyksikköä
korkeampi kuin korkolain tarkoittama Euroopan keskuspankin
soveltama viitekorko. Viivästyskorko veloitetaan säästämistililtä jälkikäteen kalenterikuukausittain.
7. Palkkiot
Säästäjältä veloitettavat ja säästämistiliin kulloinkin liittyvät
voimassaolevat maksut ja palkkiot on eritelty Evli Pankin palveluhinnastossa, joka on nähtävissä Evli Pankin toimipaikassa.
Säästäjä on palveluhinnaston mukaisten maksujen ja palkkioiden lisäksi velvollinen maksamaan Evli Pankin palveluista
aiheutuneet välittömät kolmannen osapuolen Evli Pankilta
mahdollisesti perimät kustannukset sekä mahdolliset verot.
Evli Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja
palkkiot sekä välittömät kustannukset säästämistililtä. Säästäjä
vastaa siitä, että säästämistilillä on riittävästi katetta sopimusehtojen mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen sekä Evli
Pankin maksujen ja palkkioiden veloittamiseen.
Jos säästövaroihin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisen määräämiä maksuja, jotka tulevat Evli
Pankin maksettaviksi, Evli Pankilla on oikeus tehdä vastaavan
suuruiset veloitukset säästämistilillä olevista säästövaroista.

10. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Säästämistiliä koskeva sopimus tulee voimaan, kun se on molempien osapuolten toimesta asianmukaisesti allekirjoitettu.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
10.1 Sopimuksen voimassa olon lakkaaminen: Sopimus lakkaa
olemasta voimassa säästäjän ja muun säästövaroihin oikeutetun
kuollessa. Oikeus säästämistilillä oleviin varoihin siirtyy säästäjän kuollessa säästövaroihin oikeutetulle tai, jos säästäjä on
säästövaroihin oikeutettu, hänen oikeudenomistajilleen. Muun
säästövaroihin oikeutetun kuin säästäjän kuollessa oikeus
säästämistilillä oleviin varoihin siirtyy säästövaroihin oikeutetun
oikeudenomistajille. Sopimus lakkaa olemasta voimassa myös
kun säästämissopimukseen liittyvät säästövarat on kokonaisuudessaan nostettu kohdan 4 mukaisesti, jonka jälkeen Evli
Pankilla on oikeus sulkea säästämistili ja säästämissopimukseen
mahdollisesti liittyvät säilytykset.

7.1 Katteen varaaminen maksujen ja palkkioiden veloittamista varten
Säästäjä vastaa siitä, että säästämistilillä on riittävästi katetta
säästämissopimuksen, säästämistilisopimuksen, säästämistilin
yleisten ehtojen, pitkäaikaissäästämisen yleisten ehtojen tai
muun sitoumuksen mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen
sekä Evli Pankin maksujen ja palkkioiden veloittamiseen.
7.2 Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun
tililtä puuttuu kate
Jollei säästämistilillä ole 7.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa katetta Evli Pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista
varten, Evli Pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä säästämistilille Evli Pankin saatavaksi.
Tällaisia veloituksia ovat muun muassa
1) säästämistilisopimuksen ja säästämissopimuksen mukaiset
viivästyskorot, maksut ja palkkiot ja
2) muihin säästäjän ja Evli Pankin väliseen säästämissopimukseen liittyviin toimeksiantoihin perustuvat maksut ja palkkiot,
jotka on sovittu veloitettavaksi säästämistililtä.

10.2 Säästämissopimuksen peruuttaminen: Mikäli säästäjä
peruuttaa säästämissopimuksen pitkäaikaissäästämisen yleisten ehtojen kohdan 8.2 mukaisesti, katsotaan peruuttamisen
koskevan automaattisesti myös säästämistiliä. Peruuttamisilmoituksen saatuaan Evli Pankki palauttaa viivytyksettä ja
viimeistään 30 päivän kuluttua kertyneet säästövarat säästäjälle. Säästövarat palautetaan rahana, ellei osapuolten kesken
nimenomaisesti toisin sovita. Jos peruuttamisilmoituksen
saapumispäivästä ei voida esittää muuta selvitystä, postitse
lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen Evli Pankille seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn
päivänä, jona se on lähetetty.

7.3 Katteen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset
Jollei säästämistilillä ole katetta 7.2 kohdassa tarkoitettujen
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10.3 Irtisanominen ja purkaminen Evli Pankin toimesta ja
sopimuksen raukeaminen:
Mikäli Evli Pankki on asetettu selvitystilaan, konkurssiin taikka
Evli Pankki on muuten menettänyt oikeutensa tarjota säästämissopimuksia ja/tai säästämistiliä, on selvitysmiesten tai
konkurssipesän viivytyksettä irtisanottava säästämissopimus
ja säästämistilisopimus ja siirrettävä säästövarat säästäjän
ilmoittamalle toiselle palveluntarjoajalle tai vakuutuksenantajalle. Evli Pankilla on lisäksi oikeus purkaa säästämissopimus
ja säästämistilisopimus, mikäli säästäjä rikkoo olennaisesti
säästämissopimusta ja/tai säästämistilisopimusta, asiakassuhdesopimusta tai näiden liitteenä olevia yleisiä ehtoja. Evli Pankin
on ilmoitettava purkamisesta säästäjälle kirjallisesti ja säästäjän
on vastaanotettuaan purkamisilmoituksen ilmoitettava Evli
Pankille toinen palveluntarjoaja tai vakuutuksenantaja varojen
siirtoa varten. Mikäli Evli Pankki, selvitysmiehet tai konkurssipesä ei ole saanut edellä tarkoitettua säästäjän ilmoitusta
uudesta palveluntarjoajasta kolmen (3) kuukauden kuluessa
irtisanomis- tai purkamisilmoituksen vastaanottamisesta, Evli
Pankin, selvitysmiesten tai konkurssipesän on viivytyksettä
muutettava säästövarat rahaksi ja suoritettava ne säästäjälle
mahdollisista vero- tai muista seuraamuksista riippumatta. Jos
päättymistä koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivästä ei
voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen
katsotaan saapuneen säästäjälle seitsemäntenä (7) päivänä
sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona se
on lähetetty.
Evli Pankki voi katsoa säästämissopimuksen ja säästämistilisopimuksen rauenneeksi, mikäli ensimmäistä säästösuoritusta ei makseta yhden (1) vuoden kuluessa säästämissopimuksen
solmimisesta. Evli Pankki ilmoittaa raukeamisesta säästäjälle
kirjallisesti. Evli Pankilla on raukeamisen jälkeen oikeus sulkea
säästämistili ja säästämissopimukseen mahdollisesti liittyvät
säilytykset.

Evli Pankki palauttaa perimänsä palvelumaksut vain siltä osin,
kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin.
Evli Pankki ei vastaa tilinomistajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu
tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
13. Vahingon rajoittaminen
Vahinkoa kärsivän säästäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö
tämän, hän vastaa itse vahingoista tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella Evli Pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se
on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, säästäjän
mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, palvelusta suoritettava
vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon
syntyminen sekä muut olosuhteet.
14. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot
Säästäjä voi saattaa säästämistilin yleisiä ehtoja ja säästämistilisopimusta koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan
Pankkilautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.
kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Säästäjä voi ilmoittaa pankin
menettelystä Finanssivalvonnalle (www.finanssivalvonta.fi).
15. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Evli Pankilla on kotipaikka
tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa
sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
säästäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei
säästäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka
tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10.4 Irtisanominen ja purkaminen säästäjän toimesta
Säästäjällä on oikeus irtisanoa sopimus, jos hän on tehnyt
toisen säästämissopimuksen tai tarkoitukseltaan vastaavan
vakuutussopimuksen ja kertyneet säästövarat siirretään suoraan
mainitun sopimuksen osapuolena olevalle palveluntarjoajalle
tai vakuutuksenantajalle. Säästäjällä on lisäksi oikeus purkaa
sopimus Evli Pankin olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi.
Irtisanominen tai purkaiminen on toimitettava kirjallisesti,
ja ilmoituksessa on mainittava, mille palveluntarjoajalle tai
vakuutuksenantajalle varat siirretään. Evli Pankin on siirrettävä
säästämisvarat 30 päivän kuluessa siitä, kun Evli Pankki on
vastaanottanut irtisanomis- tai purkamisilmoituksen. Säästämissopimus ja säästämistilisopimus lakkaavat, kun varat on
siirretty irtisanomis- tai purkamisilmoituksessa mainitulle palveluntarjoajalle tai vakuutuksenantajalle. Jos irtisanomis- tai
purkamisilmoituksen saapumispäivästä ei voida esittää muuta
selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen
Evli Pankille seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona se on lähetetty.

16. Tietojen luovuttaminen
Evli Pankilla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Säästäjä on
tietoinen ja hyväksyy, että Evli Pankilla on velvollisuus
toimittaa verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset
verohallinnon määräämät, pitkäaikaissäästämistä koskevat
tiedot.
17. Talletussuoja
Tällä tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan
talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Lisätietoja
talletussuojasta www.evli.com/asiakasinformaatio.
18. Tietoja palveluntarjoajasta
Evli Pankki Oyj
Aleksanterinkatu 19A, PL 1801,
00101 Helsinki
Puhelin +358 9 476 690 (vaihde),
faksi +358 9 661 387
Sähköposti www.evli.com (yhteydenottopyyntö)

11. Ylivoimainen este
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille
kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut
vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Evli Pankki ei vastaa myöskään
vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden
täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä Evli Pankin
velvollisuuksia.
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta
ylivoimaisesta esteestä. Evli Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta
esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä.

Evli Pankki on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 0533755-0.
Evli Pankki on suomalainen liikepankki, jolla on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen luottolaitostoimilupa
käsittäen sijoituspalveluyrityksistä annetun lain tarkoittamat
sijoitus- ja oheispalvelut.
Evli Pankin toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin +358
10 831 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi.

12. Vahingonkorvausvastuu
Evli Pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle korkotappion lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on
aiheutunut Evli Pankin laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä
vahinkoja ovat asiakkaalle virheen selvittämisestä aiheutuneet
välttämättömät selvittelykustannukset.

II SÄÄSTÄMISTILILTÄ TEHTÄVIEN
MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT
1. Määräaikaistalletuksen määritelmä
Evli Pankki ottaa vastaan säästäjän säästämistililtä tehtyjä
määräaikaistalletuksia erilliselle määräaikaistilille nostettavaksi takaisin säästämistilille ilman irtisanomista sovitun
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määräajan kuluttua.
Määräaikaistalletuksesta annetaan erillinen talletusvahvistus ja talletukseen sovelletaan säästämistiliä koskevien
ehtojen ja näiden määräaikaistalletusten yleisten ehtojen lisäksi
edellä olevia säästämistilin yleisiä ehtoja soveltuvilta osin. Jos
nämä määräaikaistalletuksen yleiset ehdot ja säästämistilin
yleiset ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan määräaikaistalletuksiin ensisijaisesti näitä ensiksi mainittuja ehtoja.
Talletuskausi on määräaikaistalletuksen avaamispäivästä
talletuksen eräpäivään.
Talletuksen korkoprosentista sovitaan talletuksen tekohetkellä ja korko lasketaan tilillepanon tapahtumapäivästä
eräpäivään, eräpäivää mukaan lukematta.
2. Määräaikaistalletuksen tekeminen
Säästäjä voi tehdä säästämistililtä määräaikaistalletuksen joko
Evli Pankin sähköisissä palveluissa säästäjän tunnistetiedoilla
tai muulla Evli Pankin osoittamalla tavalla. Määräaikaistalletus
liittyy aina säästäjän Evli Pankissa olevaan säästämistilisopimuksen mukaiseen säästämistiliin.
3. Talletusvahvistus
Talletuksesta ja sen irtisanomisesta annetaan vahvistus sähköpostilla ja/tai Evli Pankin toimipaikoissa.
4. Talletusvahvistuksessa ilmoitettavat asiat
Määräaikaistalletuksesta tehtävä talletusvahvistus sisältää mm.
seuraavat määräaikaistalletusta koskevat asiat:
- talletuksen pääoma
- talletuksen alkamispäivä
- talletuksen eräpäivä
- valuutta
- korkoprosentti
- koronlaskentatapa
5. Palveluhinnasto
Määräaikaistalletukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa
Evli Pankin palveluhinnastoa.
6. Talletuksen erääntyminen ja koron maksu
Talletus erääntyy eräpäivänä talletuskauden loputtua. Jos
talletuksen eräpäivä osuu viikonlopulle tai arkipyhäksi, talletus
erääntyy eräpäivän jälkeisenä ensimmäisenä pankkipäivänä.
Korko maksetaan talletuksen eräpäivänä. Yli vuoden
pituiselle talletukselle korko maksetaan vuosittain määräaikaistalletuksen avauspäivää vastaavana päivänä. Jos koron eräpäivä
osuu viikonlopulle tai arkipyhäksi, korko erääntyy eräpäivän
jälkeisenä ensimmäisenä pankkipäivänä.
Talletuksen erääntynyt pääoma ja korko maksetaan aina
säästämistilille.
Koron määrän maksamisessa otetaan huomioon mahdolliset verot ja Evli Pankin hinnaston mukaiset palkkiot.
7. Talletuksen ennenaikainen keskeyttäminen
Mikäli säästäjä haluaa keskeyttää määräaikaistalletuksen
ennen alkuperäistä eräpäivää, tulee talletuksen uudeksi eräpäiväksi keskeyttämispäivä, ja toimenpiteestä Evli Pankki on
oikeutettu perimään säästäjältä palveluhinnastonsa mukaisen
keskeyttämispalkkion, sekä soveltamaan uudelle talletusjaksolle uutta korkoa.
8. Talletuksen ehtojen muuttaminen
Talletuksen ehtoja voidaan muuttaa säästämistilin yleisten
ehtojen kohdan 9 mukaisesti.
9. Panttaus
Säästämistililtä tehtyä talletusta ei voida pantata.
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