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OP YRITYSPANKKI OYJ:N JA MYYJÄLIIKKEEN
RAHOITUSYHTEISTYÖSOPIMUS

A) Rahoituksen tyyppi Osta laskulla -kertaluotto (myyntirahoitus)
B) Rahoitettavat tuotteet ja palvelut Myyjäliikkeen verkkokaupan tuotteet tai palvelut
C) Aiempi sopimus
     jonka tämä sopimus korvaa liitteineen
D) Mahdolliset erityisehdot Rahoituksen kohteena voivat olla tuotteet tai palvelut, joiden kauppahinta verkkokaupassa on

50-2000 euroa.

ALLEKIRJOITUKSET
Myyjäliike vakuuttaa tarkoin perehtyneensä sopimusehtoihin liitteineen ja sitoutuu niitä noudattamaan. Tämä yhteistyösopimus tulee
voimaan, kun myyjäliike hyväksyy sen osana Checkout Finland Oy:n kanssa tehtävää palvelusopimusta.



OP YRITYSPANKKI OYJ:N JA MYYJÄLIIKKEEN RAHOITUSYHTEISTYÖSOPIMUKSEN EHDOT

1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Myyjäliike (”Myyjä”) ja OP Yrityspankki Oyj ("OP”) ovat sopineet yhteistyöstä, jonka
tarkoituksena on tarjota Myyjältä lomakkeen kohdan B mukaisia tuotteita ja palvelu-
ja ostaville Myyjän kuluttaja-asiakkaille (”asiakas”) OP:n rahoitusta. Liittyen mainit-
tuun yhteistyöhön sopijapuolet sopivat tällä sopimuksella (”Sopimus”) tarkemmin
niistä periaatteista, menettelytavoista ja ehdoista, joiden mukaisesti OP rahoittaa
Myyjän luottokaupalla tapahtuvaa, edellä tarkoitettavaa tuote- ja palvelumyyntiä
Suomessa.

Tämä Sopimus korvaa lomakkeen kohdassa C mainitun sopimuksen liitteineen, ellei
liitteiden voimassaolosta erikseen muuta sovita.

2. Rahoituksen toimintamalli
Osta laskulla –palvelu toimii Checkout Finland Oy:n  (jäljempänä "Checkout")
tarjoamalla alustalla ja tämän yhteistyösopimuksen voimassaolon edellytys on, että
Myyjällä on voimassa oleva sopimus maksunvälityspalvelusta Checkoutin kanssa
(palvelusopimus). OP rahoittaa Myyjän asiakkaiden hankintoja OP:n ja asiakkaan
välillä solmittavalla Osta laskulla -luotolla. Asiakas voi käyttää rahoitusta Myyjän
tarjoamien lomakkeen kohdassa B määriteltyjen tuotteiden ja palvelujen maksami-
seen verkkokaupassa. Luottoa ei voida käyttää asiakkaan muiden ostosten tai
asiakkaan mahdollisten aikaisempien velkojen hoitamiseen. Rahoitusta koskeva
informaatio ja markkinointimateriaali liitetään Myyjän muuhun markkinointimateriaa-
liin OP:n ohjeistuksen mukaisesti (”markkinointiohje”, liite 1), jota ohjeistusta OP:lla
on oikeus yksipuolisesti muuttaa. Kun asiakas haluaa käyttää OP:n rahoitusta,
valitsee asiakas verkkokaupassa maksuvaihtoehdoksi Osta laskulla –palvelun. OP
tekee luottopäätökset omien luottopäätöskriteeriensä ja -ehtojensa mukaisesti ja
OP:lla on oikeus olla myöntämättä rahoitusta yksittäisille asiakkaille. OP:n hyväksyt-
tyä asiakkaan luottohakemuksen allekirjoittaa asiakas verkossa rahoitusta koskevan
luottosopimuksen.

3. Rahoitusehdot, rahoitushakemus ja -sopimus
OP määrittelee asiakkaan rahoituksessa kulloinkin käytettävät ehdot. Luottohake-
mukset ja -sopimukset tehdään OP:n lomakkeille.

4. Rahalähetykset toteutuneista kaupoista
Toteutuneiden kauppojen rahalähetyksen hoitaa Checkout, jonka kanssa sekä OP
että Myyjä on tehnyt sopimuksen. OP tilittää Checkoutille asiakkaan luotolla mak-
saman tavaran tai palvelun kokonaishinnan, mukaan lukien toimitus- ja muut mah-
dolliset Myyjän asiakkaalta perimät kulut, kahden pankkipäivän kuluttua sen jälkeen,
kun Checkout on lähettänyt OP:lle tiedon maksutapahtumasta. Checkout tilittää
edelleen Myyjälle  kuuluvan osuuden Luotonantajan tilittämistä maksuista
Checkout -palvelun yleisten ehtojen mukaisesti.

Asiakas saa OP:lta kuukausittain laskun. Laskuun on merkitty vähimmäissumma,
joka asiakkaan tulee maksaa, sekä luoton kokonaisvelkasaldo. Laskulla näkyvät
OP:n suoritukset Checkoutille, asiakkaan suoritukset OP:lle ja mahdolliset
Checkoutin tekemät palautukset. Asiakas saa Myyjältä erittelyn yksittäisistä ostois-
ta, eivätkä nämä näy OP:n laskulla.

5. Myyjän vakuutus
Myyjä vahvistaa, että
§ Myyjä on noudattanut tarkoin OP:n luoton markkinoinnissa antamaa ohjeistus-

ta;
§ kauppasopimus / ostos, johon rahoitus liittyy, perustuu lain ja hyvän liiketavan

mukaiseen menettelyyn;
§ rahoitetun kaupan kohde / ostokset on toimitettu asiakkaalle;
§ asiakkaan Myyjän kanssa tekemään kauppaan perustuva kauppahinnan mak-

suvelvollisuus on ehdoton ja
§ myyjän ja asiakkaan välillä ei ole erimielisyyttä kauppasopimukseen / ostok-

seen perustuvan kauppahintasaatavan määrästä tai sen perusteista tai oikeel-
lisuudesta muutoin.

6. Myyjän velvoitteet
Myyjä ei vastaa asiakkaiden maksukyvystä OP:lle. Myyjä vastaa kuitenkin asiak-
kaan kanssa tehdyn kaupan ja siihen perustuvan kauppahinnan pätevyydestä.
Kaupanvastuu kaupan kohteista säilyy Myyjällä ja Myyjä vastaa kaupan kohteen
sopimuksenmukaisuudesta. Mikäli Myyjän suorituksessa asiakkaaseen nähden on
virhe, pyrkii Myyjä ensisijassa korjaamaan virheen vaikutuksen korjaamalla kaupan
kohteen. Mikäli asiakas kiistää osittain tai kokonaan Myyjän kanssa tekemäänsä
kauppaan ja/tai rahoitukseen perustuvan maksuvelvollisuutensa tai asiakkaan
maksuvelvollisuus muutoin osittain tai kokonaan lakkaa, tulee sopijapuolen, joka
saa edellä mainituista seikoista tiedon, viipymättä ilmoittaa siitä toiselle sopijapuolel-
le.

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 vastaavalta osin kuin asiakas ei ole
velvollinen maksamaan rahoitukseen perustuvaa velkaa OP:lle, samoin kuin mak-
samaan palautettavalle määrälle asiakkaan luottosopimuksen ehtojen mukaisesti
laskettavan koron. Asiakkaalle hinnanalennus voidaan maksaa vain OP:n kirjallisel-
la suostumuksella.

Myyjä vastaa OP:lle siitä, että Myyjän ja asiakkaan välillä sovitun kaupan kohde
vastaa sovittua ja kohde siihen mahdollisesti liittyvine asennuspalveluineen toimite-
taan asiakkaalle sovitun mukaisesti. Mikäli asiakas ilmoittaa OP:lle, että kaupan
kohde ei vastaa siitä sovittua, OP:lla on itsenäinen oikeus harkita asiakkaan esittä-
män väitteen asianmukaisuus. Mikäli Myyjä ei noudata OP:n kehotusta toimia
asiakkaan vaatimusten mukaisesti, voi OP hyväksyä asiakkaan vaateet oikeutetuik-
si joko kokonaan tai osittain ja toimia asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Tällöin
Myyjä on velvollinen suorittamaan kauppahinnan vastaavalta osin kuin asiakas ei
ole velvollinen maksamaan rahoitukseen perustuvaa velkaa OP:lle, samoin kuin
maksamaan palautettavalle määrälle asiakkaan rahoitussopimuksen ehtojen mu-
kaisesti laskettavan koron. Myyjä on myös velvollinen suorittamaan OP:lle määrän,

jonka OP palauttaa asiakkaalle asiakkaan kauppaan tai sen kauppahintaan perus-
tuvan vaatimuksen perusteella.

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 asiantunti-
joiden käytöstä aiheutuneet kulut tulevat Myyjän vastattaviksi.

Kaikki edellä mainitut OP:lle maksettavat määrät erääntyvät heti Myyjän maksetta-
vaksi, kun OP maksua vaatii.

7. 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 lakat-
tua. Sopijapuolet vastaavat siitä, että niiden palveluksessa olevat henkilöt ovat
tietoisia salassapitovelvollisuuden olemassaolosta ja noudattavat sitä.

8. Henkilötietojen käsittely
OP käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Tietosuojaseloste on saata-
villa osoitteessa op.fi/tietosuoja.

9. 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 markkinoinnis-
sa 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.

10. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
Sopijapuolet vastaavat toisilleen tämän sopimuksen rikkomisella aiheuttamistaan
välittömistä ja suorista vahingoista.
Vastuunrajoitusta ei sovelleta sopijapuolen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuu-
della aiheuttamiin vahinkoihin, eikä sopimuksen salassapitoa, immateriaalioikeuksia
tai henkilötietojen käsittelyä (kohdat 7, 8 ja 9) koskevien velvoitteiden loukkauksesta
johtuviin vahinkoihin. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän kulutusluottojen
tarjontaa koskevan sääntelyn vastaista toimintaa pidetään aina tahallisena, ellei
loukkaus johdu OP:n virheestä.
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaa-
vasta 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 valtakunnallisessa mediassa tai verkkosivuil-
laan. Mikäli OP:n tähän Sopimukseen tai Sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön
perustuva saatava Myyjältä erääntyy edellä mainitun ylivoimaisen esteen aikana,
OP:lla on oikeus periä erääntyneelle määrälle eräpäivästä maksupäivään korkoa,
joka muodostuu OP:n jälleenrahoituskustannuksista lisättynä 2 prosenttiyksikön
marginaalilla.

11. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan ilman OPn allekirjoitusta, kun Myyjä hyväksyy sopimuksen
osana Checkoutin kanssa tehtävää palvelusopimusta. Sopimus on voimassa
toistaiseksi. Sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 14 päivän kulut-
tua kirjallisesta irtisanomisesta. Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus päätty-
mään välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut Sopimukseen
perustuvaa velvollisuuttaan tai milloin toisen sopijapuolen Sopimukseen perustuvien
oikeuksien voidaan katsoa olennaisissa kohdin ilmeisesti vaarantuneen. Sopimus
päättyy välittömästi myös jos Myyjällä ei ole voimassaolevaa palvelusopimusta
Checkoutin kanssa.  Sopimuksen päättymisestä huolimatta kaikista Sopimuksen
voimassaoloaikana rahoitetuista kaupoista johtuvat Sopimuksen mukaiset velvoit-
teet sitovat sopijapuolia rahoituksen voimassaoloajan. Myyjän vastuuta koskevan
kohdan 6 mukaiset vastuut eivät pääty tämänkään jälkeen, vaan kyseiset oikeudet
ja velvollisuudet säilyvät voimassa Sopimuksen ja rahoituksen voimassaoloajan
päätyttyä.

12. Muut ehdot
Vaikka OP yksittäistapauksessa tai vakiintuneesti jättää käyttämättä jonkin OP:lle
Sopimuksen perusteella kuuluvan oikeutensa tai muuten menettelee toisin kuin
mihin tällä Sopimuksen ehtojen perusteella olisi oikeus, OP ei ole luopunut tästä
oikeudesta, vaan OP voi halutessaan myöhemmin käyttää tätä oikeutta.

Kukin sopijapuoli vastaa oman henkilökuntansa kouluttamisesta, ohjeistuksesta
sekä kaikesta henkilökuntansa toiminnasta.

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuk-
sia kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. OP:lla on kuiten-
kin oikeus siirtää asiakkaiden kanssa tehdyt rahoitussopimukset kaikkine oikeuksi-
neen edelleen kolmannelle.

OP:lla on oikeus luovuttaa Myyjää koskevia tietoja OP Ryhmään kuuluville yhteisöil-
le luottolaitoslainsäädännön sallimissa rajoissa.

Muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

Mahdolliset Sopimusta ja sen tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijai-
sesti neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluissa sopimukseen,
erimielisyydet ratkaisee Helsingin käräjäoikeus. Tähän Sopimukseen sovelletaan
Suomen lakia.


