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ASIAKIRJASÄILYTYKSEN EHDOT 8.6.2021 alkaen  

 
1. Asiakirjasäilytys on, ellei muuta ole asiakkaan kanssa sovittu tai jäljempänä sanottu, voimassa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti ja jatkuu sen jälkeen vuoden 
kerrallaan (sopimuskausi), ellei asiakas viimeistään kuukautta ennen mainitun ajan päättymistä irtisano sopimusta. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus milloin 
tahansa kuukauden irtisanomisajalla. Määräajat lasketaan alkavaksi kohdassa 6 mainitulla tavalla. Jos irtisanominen johtuu sopimusrikkomuksesta tai asiakas 
irtisanoo sopimuksen, pankilla on oikeus veloittaa asiakkaalta viimeinen kesken jäänyt sopimuskausi asiakkaan veloitustililtä tai muutoin erillisellä laskulla.  
 
2. Asiakas voi valtuuttaa pysyvällä tavalla toisen henkilön tallettamaan tai vastaanottamaan asiakirjasäilytyksessä olevia asiakirjoja. Valtuutuksen on oltava riittävän 
yksilöity ja pankilla on oikeus olla hyväksymättä valtuutusta, jos pankki epäilee sen aitoutta. Pankki varaa itselleen kohtuullisen ajan tutkia valtuutusta. Valtuutetun on 
todistettava henkilöllisyytensä ja allekirjoitettava vastaanottotosite.  
 
3. Jos asiakas asetetaan konkurssiin, hänelle määrätään edunvalvoja tai asiakkaan antama edunvalvontavaltuutus koskien taloudellisia asioita on vahvistettu, 
asiakirjasäilytyksen käyttöoikeus siirtyy konkurssipesälle, edunvalvojalle tai edunvalvontavaltuutetulle. Ensimmäisen asioinnin yhteydessä luetteloidaan säilytyksen 
sisältö pöytäkirjaan kohdan 9 mukaisesti.  
 
4. Asiakkaan kuoltua on testamentin toimeenpanijalla ja oikeuden määräämällä pesänselvittäjällä yksin sekä kaikilla kuolinpesän osakkailla yhdessä oikeus saada 
listaus asiakirjasäilytyksessä olevista asiakirjoista kohdan 9 mukaisesti.  
 
5. Ellei asiakas ole noutanut irtisanotussa asiakirjasäilytyksessä olevia arvopapereita määräajassa, on pankki olosuhteiden niin vaatiessa oikeutettu julkisen notaarin 
tai poliisiviranomaisen läsnä ollessa luetteloimaan asiakirjasäilytyksen. Pankilla on oikeus muuttaa rahaksi julkisella huutokaupalla tai muulla parhaaksi katsomallaan 
tavalla riittävä määrä säilytyksessä olevasta omaisuudesta sopimuskauden palkkion sekä mahdollisten muiden kulujen maksamiseksi. Asiakirjasäilytyksen 
luetteloimisesta pankki perii asiakkaalta palveluhinnaston mukaisen maksun mahdollisine viranomaiskuluineen.  
 
6. Pankki antaa tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset asiakkaille, joilla on käytössään pankin tarjoama verkkopankki, verkkopankkiin tai muulla sovitulla tavalla 
pankin tarjoaman tai hyväksymän sähköisen asiointikanavan kautta tai toimittamalla tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti siihen osoitteeseen, joka on 
ilmoitettu pankille tai Digi- ja väestötietovirastolle. Asiakas voi antaa tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti tai sähköisesti esimerkiksi pankin tarjoamassa 
verkkopankissa, jos hänellä on käytössään pankin tarjoama verkkopankki, verkkopankkiin tai muulla sovitulla tavalla pankin tarjoaman tai hyväksymän sähköisen 
asiointikanavan kautta. Osapuolen katsotaan saaneen ilmoituksen tiedoksi seitsemän (7) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.  
 
7. Asiakas, joka ei noudata näitä sopimusehtoja, on vastuussa kaikesta sellaisesta vahingosta ja haitasta, joka on aiheutunut sopimusehtojen rikkomisesta. 
Asiakkaan on ilmoitettava pankille muutokset yhteystiedoissaan ja muissa tässä sopimuksessa ilmoitetuissa tiedoissaan.  
 
8. 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. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän 
sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä pankin velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle 
sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan 
tai valtakunnallisissa päivälehdissä. 
 
9.Asiakirjasäilytyksen sisältö luetteloidaan pankin edustajan läsnä ollessa: 

- pesänhoitajan pyynnöstä, kun asiakas asetetaan konkurssiin  
- edunvalvojan pyynnöstä, kun asiakkaalle on määrätty edunvalvoja  
- edunvalvontavaltuutetun pyynnöstä, kun asiakkaalle on määrätty edunvalvontavaltuutettu  
- taloudellisten asioiden hoitoa varten  
- kuolinpesän osakkaan pyynnöstä, kun asiakas on kuollut.  

Yllä mainitusta luetteloimisesta tehdään pöytäkirja kahtena kappaleena, yksi pankille ja toinen muille läsnä oleville. Pankin ja muiden läsnä olevien on allekirjoitettava 
pöytäkirja. Asiakirjasäilytyksen sisällön luetteloimisesta veloitetaan pankin palveluhinnaston mukainen palkkio.  
 
10. Tätä sopimusta, sen ehtoja ja pankin palveluhinnastoa voidaan muuttaa. Pankki ilmoittaa tämän sopimuksen tai sen ehtojen muutoksesta asiakkaalle kohdassa 
6 mainitulla tavalla. Asiakirjasäilytyksen palkkion ja muiden palkkioiden muutoksista pankki ilmoittaa palveluhinnastossaan. Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen 
kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Asiakirjasäilytyksen palkkion muutos astuu kuitenkin voimaan 
aikaisintaan seuraavan sopimuskauden alusta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei asiakas irtisano sitä muutoksen voimaanastumiseen mennessä.  
 
11. Pankki käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden 
toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti 
luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä löytyvät pankin osoitteesta 
www.omasp.fi.  
 
12. Pankki on velvollinen säilyttämään asiakirjasäilytykseen jätettyjä asiakirjoja huolellisesti, mutta ei hoitamaan niitä. Pankki ottaa asiakirjasäilytykseen ainoastaan 
vahingoittumattomia asiakirjoja. Pankki ei ilman erillistä toimeksiantoa ryhdy esimerkiksi toimiin asunto-osakkeen omistajan omistusoikeuden kirjaamiseksi 
Maanmittauslaitoksen osakehuoneistorekisteriin ja mitätöi osakekirjaa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
13. Tätä sopimusta koskevissa asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä pankkiin. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä 
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan 
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään 
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
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