Collector Säästötili tuote-ehdot
Collector Säästötilin tarjoaa Collector Bank AB. 556597-0513. (”Collector Bank”). Box 119 14. 404
39 Göteborg, puhelin: +46 10-161 00 00
Collector Bank on pankki, joka toimii Ruotsin Finanssivalvonnan, Finansinspektionenin valvonnassa.
Collector Säästötiliä koskee Ruotsin valtiokonttorin talletussuojajärjestelmä.

Ehdot
•

Talletuskorko on 0,60 % vuodessa koko talletussummalle.

•

Alin talletussumma on 50 euroa.

•

Suurin talletusmäärä Collector Säästötilillä on 1 000 000 euroa, mihin määrään ei lasketa
pääomitetun koron määrää. Yli 1 000 000 euron talletukset siirretään uudelle Collector Säästötilille,
jolla talletuskoron määrä on 0 %.

•

Talletetut varat ovat vapaasti käytettävissä ilman lisäkustannuksia.

•

Talletuskorko maksetaan vuosittain jälkikäteen joulukuun viimeisenä päivänä tai silloin, kun tili
lopetetaan.

•

Talletukset euroissa: 50-1 000 000, Talletuskorko 0,60%.

Peruuttamisoikeus
Lain mukaan tilinhaltijalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun tilisopimus on
allekirjoitettu ja tilinhaltija on saanut kuluttajasuojalain mukaiset ennakkotiedot sekä tilisopimusta
koskevat sopimusehdot. Syytä peruuttamiseen ei tarvitse antaa. Peruuttamisoikeus koskee ainoastaan
alkuperäistä tilisopimusta, ei erillisiä tapahtumia tai vastaavia toimia, jotka on tehty tilisopimuksen
voimassaollessa.
Jos tilinhaltija haluaa peruttaa tilin avaamisen, tili suljetaan. Talletus ja sille mahdollisesti kertynyt koko
maksetaan etukäteen ilmoitetulle vastatilille niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 30 päivää
sen jälkeen, kun Collector Bank on vastaanottanut peruuttamisilmoituksen.
Jos tilinhaltija haluaa peruuttaa tilin avaamisen, hänen on ilmoitettava siitä Collector Bankille
puhelimitse numeroon 09-31589999,faxilla 09-31589999, sähköpostilla saastotili@collectorbank.fi tai
kirjeellä Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi.
Peruuttamisilmoituksessa tilinhaltijan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa tai
sähköpostiosoitteensa. Peruuttamisilmoitus tulee lähettää ennen peruutusmääräajan päättymistä.
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Etukäteistietoa rahoituspalveluiden etämyynnistä
kuluttajansuojalain mukaisesti
Collector Säästötili 2017-10-17

1. Rahoituspalveluiden etämyynti
Kuluttajansuojalain luvussa 6a säädetään rahoituspalveluiden etämyyntiä koskevasta myyjän
tiedotusvastuusta kuluttajalle ja kuluttajan oikeudesta irtisanoa sopimus.
Rahoituspalveluita ovat lähes kaikki pankki- ja rahastoyhtiöpalvelut kuten tilit, luotot,
sijoituspalvelut ja rahastot, ja näihin kuuluu myös Collector Säästötili. Etämyynnistä
puhutaan silloin, kun asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa myyjän edustajaa sopimusta
allekirjoitettaessa, vaan sopimuksen allekirjoitus tapahtuu verkkopankissa tai
puhelinpalvelussa.
Tässä tiedotteessa annetaan kuluttajansuojalain edellyttämää etukäteistietoa Collector
Bank AB:n palvelusta Collector Säästötili, etäsopimuksesta ja kuluttajan oikeudesta irtisanoa
sopimus sekä niistä oikeusturvakeinoista ja talletussuojasta, joihin tilinhaltija voi vedota.
Ennen sopimuksentekoa annettu etukäteistieto perustuu suomalaiseen lainsäädäntöön,
ja tilisopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Etukäteistieto ja Collector Säästötiliä koskevat
yleiset ehdot ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Sopimussuhteissa Collector Bank
AB käyttää viestinnässään suomea tai ruotsia.

5. Reklamaatiot ja tietoa oikeusturvakeinoista
Tilinhaltija voi reklamoida Collector Bankin toiminnasta soittamalla Collector Bankin
asiakaspalveluun +358 9315 899 00 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen
complaints@collectorbank.se. Tilinhaltijan on välittömästi ilmoitettava Collector Bankille
mahdollisista toimeksiantoa tai palvelua koskevista virheistä tai puutteista. Samoin
on toimittava myös silloin, kun Collector Bank ei ole tilinhaltijan mielestä toteuttanut
toimeksiantoa tai toimittanut palvelua. Reklamaatio on tehtävä välittömästi, kun tilinhaltija on
huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata, että toimeksiannon tai palvelun toteuttamisessa
on puutteita tai virheitä.

2. Tietoa yrityksestä Collector Bank AB
Collector Bank AB (jäljempänä ”Collector Bank”) on ruotsalainen yritys, joka on rekisteröity
Ruotsin yritysvirastossa (Bolagsverket). Sen rekisterinumero on 556597-0513 ja pääkonttorin
osoite: Östra Hamngatan 24, 404 39 Göteborg, Ruotsi, postiosoite: Box 11914, 404 39
Göteborg, Ruotsi ja sähköpostiosoite info@collectorbank.se, puhelin: +46 (0)10 161 00 00,
osoite Suomessa: Collector Bank AB, Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki. Collector Bankia
valvoo Ruotsin Finanssivalvonta, Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi, puh.
+46 (0)8 787 80 00.

Tilinhaltija voi myös kääntyä Suomen kuluttajariitalautakunnan puoleen, puh. 029 566 5200,
osoite Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, sähköpostiosoite kril@oikeus.fi. Lautakunnan
päätökset ovat suosituksia, eivät oikeudellisesti sitovia. Lautakunta käsittelee asiat maksutta.
Lisätietoa löytyy kuluttajariitalautakunnan kotisivuilta (www.kkv.fi, www.kuluttajariita.fi).

3. Tietoa Collector Säästötilistä
Collector Säästötili on säästämiseen tarkoitettu, toistaiseksi voimassa oleva talletustili.
Collector Bankilla on Collector Säästötilin yleisten ehtojen kohdan 4 mukaisesti oikeus
muuttaa korkoa. Collector Säästötilin yleisten ehtojen kohdan 15 mukaisesti säästötililtä
voidaan nostaa rahaa vain etukäteen ilmoitetulle vastatilille. Maksumääräys tehdään
Collector Bankin verkkopalvelussa, ja se katsotaan vastaanotetuksi heti, kun se on
rekisteröity. Collector Bank siirtää varat etukäteen ilmoitetulle tilille kolmen (3) pankkipäivän
kuluessa maksumääräyksen vastaanotosta sillä edellytyksellä, että maksumääräys on tehty
ennen klo 16.00. Tilille ei voi tehdä käteistalletuksia eikä siltä voi siirtää varoja ja tehdä
maksuja muille kuin etukäteen ilmoitetulle vastatilille. Tiliin ei kuulu maksukorttia.
Kulloinkin voimassa oleva korkokanta on ilmoitettu voimassa olevissa ehdoissa osoitteessa
www.collector.fi. Korko lasketaan sen korkokannan ja Collector Bankin voimassa olevien,
kyseistä tilimuotoa koskevien perusteiden mukaisesti. Collector Bankin korot seuraavat
yleistä korkotilannetta ja korkotasoa niillä markkinoilla, joilla Collector Bank harjoittaa
rahoitustoimintaa.

Riitatilanteissa tilinhaltija voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, puh.
09 6850 120, osoite Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta voi
antaa neuvoja, mutta sillä ei ole valtuuksia tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Nämä
palvelut ovat maksuttomia. Lisätietoa löytyy Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan kotisivuilta
(www.fine.fi).

Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Riitatapaukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa
Suomessa. Tilinhaltijalla on oikeus kuluttajansuojalain perusteella tehdä kanne
käräjäoikeuteen siinä tuomiopiirissä, jossa hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
Mikäli Tilinhaltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus.
6. Talletussuoja
Collector Säästötiliä koskee Ruotsin talletussuojajärjestelmä. Ruotsin valtio suojaa
asiakkaiden talletuksia pankeissa sekä luottomarkkina- ja arvopaperiyhtiöissä. Talletussuoja
kattaa 100 000 euroa asiakasta ja luottolaitosta kohden. Tämän summan lisäksi asiakkaalla
voi olla oikeus saada korkeintaan 5 miljoonaa Ruotsin kruunua korvausta talletuksista, jotka
liittyvät tiettyihin erikseen mainittuihin tapahtumiin, kuten esim. yksityisasunnon myyntiin,
erorahaan, perintöön tai vakuutuskorvaukseen. Seuraavat suomalaiset tai vastaavat
ulkomaiset sijoittajat eivät voi saada korvausta talletussuojasta: pankit, luottomarkkinayhtiöt,
vakuutusyhtiöt, avustusjärjestöt, pankki- ja rahoitustoimintaa koskevan lain (2004:297)
mukaiset rahoituslaitokset, arvopaperirahastot tai vaihtoehtoiset investointirahastot,
eläkerahastot, maakuntapäivät, kunnat tai valtion viranomaiset. Ruotsin valtiokonttori maksaa
korvauksen seitsemän (7) työpäivän kuluessa siitä, kun pankki on asetettu konkurssiin tai
rahoitusvalvontaviranomainen on päättänyt takuun astumisesta voimaan. Lisätietoa löytyy
Ruotsin valtiokonttorin verkkosivuilta https://www.riksgalden.se/fi/Talletussuoja/).

Tilillä olevien varojen korko lasketaan kaikilta kalenterivuoden päiviltä. Korko lasketaan siis
kalenterivuoden päivien todellisen määrän mukaan 365 päivältä vuodessa (365/365). Tilille
pannun summan korko lasketaan tilillepanoa seuraavasta kalenteripäivästä lukien. Nostetulle
summalle lasketaan korkoa nostopäivään asti. Collector Säästötilin korko maksetaan tilille
vuosittain 31. joulukuuta tai silloin, kun tili lopetetaan. Collector Bankilla on oikeus muuttaa
korkokantaa ja koron laskemisen perusteita. Korkomuutoksista ilmoitetaan Collector Bankin
kotisivulla internet-osoitteessa www.collector.fi ja/tai sähköpostitse vähintään kahta (2)
kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Korkomuutoksen yhteydessä Collector Bank
soveltaa koron laskentaan uutta korkokantaa koronmuutoksen voimaantulopäivästä alkaen.
Koron muuttuessa Collector Bank laskee koron uuden korkokannan mukaisesti siitä päivästä
lähtien, kun korkomuutos astuu voimaan.
Suurin talletusmäärä säästötilillä on 1.000.000 euroa, mihin summaan ei lasketa pääomitetun
koron määrää. Yli 1.000.000 euron säästösummat siirretään uudelle säästötilille, jolla koron
määrä on 0 %.
Säästötilin kulut on esitelty Collector Bankin kulloinkin voimassa olevassa
palveluhinnastossa. Ajantasainen hinnasto löytyy osoitteesta www.collector.fi. Collector
Bankilla on oikeus muuttaa hintoja. Collector Bank voi muuttaa tai uudistaa tilinhaltijalle
tarjoamiaan palveluita. Osoitteessa www.collector.fi on esitelty pankin palveluvalikoima.
Kaikista muutoksista tiedotetaan kotisivuilla www.collector.fi ja sähköpostitse. Hintojen
ja kulujen muuttuessa tilinhaltijalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. Sopimuksen
purkupyyntö on jätettävä Collector Bankille kirjallisesti.
Tilille maksettava korko on veronalaista tuloa lähdeverolain mukaisesti. Tilinhaltijan on itse
huolehdittava korkotulojen ilmoittamisesta, ja hän voi tehdä verovähennyksen omassa
verotuksessaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Collector Bank lähettää
tilinhaltijalle vuosittain vuosi-ilmoituksen.
4. Peruuttamisoikeus ja ohjeita
Tilinhaltijalla on lain mukaan oikeus peruuttaa tilin avaaminen 14 päivän kuluessa siitä,
kun tilisopimus on allekirjoitettu ja tilinhaltija on saanut kuluttajansuojalain mukaiset
ennakkotiedot sekä tilisopimusta koskevat sopimusehdot. Jos tilinhaltija peruuttaa tilin
avauksen, hänen on ilmoitettava asiasta Collector Bankille joko soittamalla numeroon
09-3158 9999, lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen saastotili@collectorbank.fi tai
lähettämällä kirje osoitteeseen Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi. Jos
tilinhaltija irtisanoo tilin, tili suljetaan ja talletetut varat sekä mahdollisesti kertynyt korko
maksetaan etukäteen ilmoitetulle tilille.

Collector Säästötilin yleisten sopimusehtojen kohdan 7 mukaan tilinhaltijalla on koska
tahansa oikeus irtisanoa tilisopimus välittömästi.
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