
YLEISET SOPIMUSEHDOT – ANYFIN-TILITIETOPALVELU 

1. Sopijapuolet 

Anyfin AB, ruotsalainen yhtiö, rekisteröity Ruotsin 

yhtiövirastoon (Bolagsverket) yritystunnuksella 559094-8005, 

osoite Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm, Ruotsi, jäljempänä 

Yhtiö tai Anyfin. Yhtiön tilitietopalvelun käyttäjään viitataan 

jäljempänä nimellä Käyttäjä. Anyfin AB on kuluttajaluottolaitos, 

jota Ruotsin finanssivalvonta (Finansinspektionen) ja 

kuluttajavirasto (Konsumentverket) valvovat. Ruotsin 

finanssivalvonta on rekisteröinyt Anyfin AB:n myös 

maksupalvelujen toimittajaksi, jolla on lupa tarjota 

tilitietopalveluja. Mahdolliset huomautukset on osoitettava 

Anyfin AB:lle, puhelin +46 8-665 60 60, sähköposti 

hello@anyfin.com   

Nämä ehdot muodostavat Anyfin AB:n Tilitietopalvelua 

koskevan sopimuksen  

2. Tilitietopalvelun kuvaus  

Tilitietopalvelu tarkoittaa, että Yhtiö voi Asiakkaan pyynnöstä 

tarjota kootut tiedot yhdeltä tai useammalta tililtä, jotka 

Asiakkaalla on muissa pankeissa tai muiden rahoitusalalla 

toimivien tilitietojen säilyttäjien tai vastaavien toimijoiden 

palveluissa (Ulkoinen tilitietojen säilyttäjä). Tilitietopalvelua 

käyttäessään Asiakas voi nähdä Ulkoisten tilitietojen säilyttäjien 

palveluissa olevat omistuksensa Yhtiön käyttöliittymässä. 

Tilitietopalvelua käyttämällä Asiakas antaa nimenomaisen 

suostumuksensa siihen, että Yhtiö noutaa Asiakkaan valitsemat 

tilitiedot Asiakkaan puolesta, ja antaa tämän Yhtiön tehtäväksi.     

3. Tilityypit, jotka voidaan näyttää palvelussa  

Tilit  

Yhtiö voi Asiakkaan suostumuksella ja toimeksiannosta noutaa 

Ulkoisten tilitietojen säilyttäjien palveluista tiedot Asiakkaan 

maksutileistä, säästötileistä sekä luotto- tai maksukorteista. 

Maksutileillä tarkoitetaan tilejä, joille ja joilta Asiakas voi tehdä 

maksuja; esimerkkejä maksutileistä ovat palkkatilit ja muut 

maksuliiketilit.  

Noudettavia tietoja ovat muun muassa saldotiedot, 

tilitapahtumat ja voimassa oleva korkokanta.  

Lainat ja luotot  

Yhtiö voi Asiakkaan suostumuksella ja toimeksiannosta noutaa 

Ulkoisten tilitietojen säilyttäjien palveluista tiedot Asiakkaan 

lainoista ja/tai muista luotoista. Noudettavia tietoja ovat muun 

muassa lainan tyyppi, velkasumma, voimassa oleva korkokanta, 

koronmääräytymisjakso ja lyhennykset.  

Muiden tilitietojen säilyttäjien palveluissa olevat tilit  

Yhtiö voi Asiakkaan suostumuksella ja toimeksiannosta noutaa 

tietoja muilta Ulkoisilta tilitietojen säilyttäjiltä, jotka eivät ole 

perinteisiä pankkeja, rahoitusalalla toimivia tilitietojen 

säilyttäjiä, vakuutusyhtiöitä tai vastaavia. 

4. Tilitietopalvelun toteuttaminen 

Yhteys Ulkoiseen tilitietojen säilyttäjään  

Ulkoiset tilitietojen säilyttäjät, joilta tietoja voidaan noutaa, 

näkyvät Yhtiön käyttöliittymässä. Jotta Yhtiö voi noutaa tietoja, 

Asiakkaalla on oltava pääsy toisen pankin tai rahoitusalalla 

toimivan tilitietojen säilyttäjän palvelussa oleviin tietoihin 

verkossa esimerkiksi mobiilisovelluksen avulla. Asiakas 

muodostaa yhteyden yhteen Ulkoiseen tilitietojen säilyttäjään 

kerrallaan ja valitsee, minkä tyyppisiltä tileiltä Asiakas haluaa 

noutaa tietoja.   

Kun yhteys Ulkoiseen tilitietojen säilyttäjään on muodostettu, 

Yhtiö saa pääsyn kaikkiin tietoihin, jotka Asiakas itse näkee 

kirjautuessaan Ulkoisen tilitietojen säilyttäjän palveluun 

verkossa. Kaikkien valitun Ulkoisen tilitietojen säilyttäjän 

palvelussa olevien tilien tiedot noudetaan.   

Asiakkaan tunnistaminen  

Tilitietoja noudettaessa Yhtiö ja Ulkoinen tilitietojen 

säilyttäjäntunnistavat Asiakkaan. Asiakas on tietoinen siitä, että 

Asiakas suorittaa sisäänkirjautumisen itse käyttämällä 

omistamiaan kirjautumistietoja. Asiakas vastaa siitä, että 

hänellä on oikeus käyttää kyseisiä kirjautumistietoja.  

Noudettujen tietojen päivittäminen  

Yhtiö voi päivittää Asiakkaan noudetut tilitiedot automaattisesti 

ilman, että Asiakkaan täytyy tunnistautua Ulkoisen tilitietojen 

säilyttäjän suuntaan. Asiakkaan on yleensä tunnistauduttava 

Ulkoisen tilitietojen säilyttäjän palvelussa 90 päivän välein 

maksutilien, säästötilien sekä luotto- ja maksukorttien tietojen 

päivittämiseksi.   

5. Tekninen laitteisto ja tietoturvaratkaisu  

Tilitietopalvelun käyttäminen edellyttää, että Asiakas voi 

tunnistautua Ulkoisen tilitietojen säilyttäjän suuntaan. 

Tunnistautuminen voi tapahtua verkkopankkitunnusten avulla 

tai muulla Ulkoisen tilitietojen säilyttäjän määräämällä tavalla.   

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan kaiken Tilitietopalvelun 

käyttöön tarvittavien välineiden hankinnasta, omistamisesta ja 

ylläpidosta. Näitä välineitä voivat olla esimerkiksi matkapuhelin, 

älypuhelin, tabletti tai muu mobiililaite, tietokone, ohjelmisto, 

sähköpostiosoite, internetliittymä, matkapuhelinliittymä, 

tekstiviestitoiminto ja mahdolliset muut välineet.  

Tiettyjen toimintojen käyttäminen Tilitietopalvelun kautta 

edellyttää Yhtiön kulloinkin osoittamia tietoturvaratkaisuja 

(sähköiset tunnistautumis- ja tietoturvaratkaisut, kuten 

henkilökohtainen koodi, Asiakkaan omat 

verkkopankkitunnukset tai muu sähköinen 

tunnistautumismenetelmä, jolla Asiakas voi vahvistaa 

henkilöllisyytensä Yhtiön ja Ulkoisen tilitietojen säilyttäjän 

suuntaan). Tällaisen tietoturvaratkaisun käytöstä säädetään 

erityisissä käyttöohjeissa ja kolmansien osapuolten ehdoissa, 

joihin perehtymisestä ja joiden noudattamisesta Asiakas vastaa 

itse.  

Asiakas ymmärtää, että kaikki toimeksiannot ja ohjeet, jotka 

Yhtiölle annetaan Tilitietopalvelun käytön yhteydessä, sitovat 

Asiakasta riippumatta siitä, kuka toimeksiannon tai ohjeet on 

antanut.   

Asiakas sitoutuu toteuttamaan kaikki kohtuulliset toimet oman 

tietoturvaratkaisunsa suojaamiseksi ja käyttämiseksi niin, että 

kukaan asiaton henkilö ei pääse siihen käsiksi. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan pitämistä salassa ja 

– kun tietoturvaratkaisua käytetään mobiililaitteella – 

huolehtimista mobiililaitteen asiaankuuluvien 

suojaustoimintojen, kuten avauskoodin, käytöstä.  

 



6. Viestintä Asiakkaan kanssa 

Kaikki Tilitietopalveluun liittyvä viestintä tapahtuu 

mobiilisovelluksen, sähköpostin tai muiden sähköisten 

viestintäkanavien kautta. Tilitietopalvelusta tiedotetaan tarpeen 

mukaan.  

Viestinnän, esitietojen ja sopimusehtojen pääkieli on suomi. 

Esitiedot annetaan Ruotsin lain mukaan. 

Asiakas voi milloin tahansa pyytää sopimusehdot pysyvässä 

muodossa.  

 7. Henkilötietojen käsittely  

Kirjautumalla sisään Yhtiön mobiilisovellukseen tai 

verkkosivustolle Asiakas hyväksyy, että Anyfin kerää ja säilyttää 

Asiakkaan tietoja. Kun Asiakas kirjautuu sisään Anyfinin 

palveluun, Asiakas hyväksyy, että Anyfin voi käsitellä Asiakkaan 

henkilötietoja, kuten seuraavia: etu- ja sukunimi, osoite, 

henkilötunnus, sähköpostiosoite, IP-osoite, verkkoselain, 

laitetiedot, puhelinnumero sekä Asiakkaan maksuhistoriaa 

koskevat tiedot.   

Tekemällä sopimuksen Asiakas suostuu siihen, että Anyfin voi 

käyttää tietoja markkinointiin, palvelujen toteuttamiseen, 

mahdollisten luottosopimusten toteuttamiseen, 

luottotarkistusten ja -arvioiden tekemiseen, tunnistamiseen, 

Anyfinin palvelujen lisäkehitykseen, asiakasanalyyseihin, 

suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, 

analyyseihin sekä omiin kaupallisiin ja markkinointiin liittyviin 

tarkoituksiinsa. Tietoja käsitellään myös petosten ja vastaavien 

rikosten ehkäisemiseen sekä oikeudellisten velvoitteiden 

täyttämiseen, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 

torjuntaan.   

Asiakas voi antaa myös erillisen suostumuksensa siihen, että 

Anyfin käyttää Asiakkaan tietoja Anyfinin tai sen Suomen 

sivuliikkeen tarjoamien muiden palvelujen markkinointiin.  

Lisätietoja siitä, miten Yhtiö käsittelee henkilötietoja, on 

osoitteessa https://anyfin.com/fi_FI/privacy-policy.  

8. Immateriaalioikeudet  

Kaikki Tilitietopalvelua koskevat immateriaalioikeudet ja 

tekniset ratkaisut ovat Yhtiön tai mahdollisen Yhtiön kanssa 

yhteistyötä tekevän kolmannen osapuolen omaisuutta. Yhtiö ja 

sen yhteistyökumppanit säilyttävät kaikki immateriaalioikeudet 

kaikkiin Tilitietopalvelun yhteydessä tarvittaviin tietoihin sekä 

kaikkiin muutoin julkaistaviin materiaaleihin, logoihin, kuviin, 

videoihin, tietokantoihin ja vastaaviin. Asiakas ei saa käyttää 

tässä kohdassa kuvailtuja materiaaleja ilman Yhtiön antamaa 

kirjallista lupaa, ellei Asiakkaan ole välttämätöntä käyttää niitä 

Tilitietopalvelun käyttämiseksi näiden ehtojen mukaisesti.   

Asiakas ei saa (eikä saa yrittää) (1) takaisinmallintaa, 

takaisinkääntää tai purkaa Tilitietopalvelun koodia muutoin kuin 

siinä määrin, mikä on pakottavan lain mukaan sallittua, (2) 

kiertää Tilitietopalvelun mahdollisia teknisiä rajoituksia, (3) 

ottaa Tilitietopalvelusta useampia kopioida kuin mikä on 

pakottavan lain mukaan sallittua, (4) saattaa Tilitietopalvelua 

muiden kopioitavaksi, (5) jakaa, edelleenlisensoida, vuokrata, 

liisata tai lainata Tilitietopalvelua tai (6) siirtää Tilitietopalvelua 

tai näitä ehtoja kolmansille osapuolille.  

 

 

9. Palvelun saatavuus, käyttökatkokset ja sulkeminen  

Asiakas on tietoinen siitä, että Tilitietopalvelussa voi ilmetä 

käyttökatkoksia tai muita virheitä tai häiriöitä, jotka voivat 

vaikuttaa palvelun saatavuuteen. Yhtiö ei voi myöskään taata, 

että Tilitietopalvelu on aina täysin saatavilla tai että kaikkien 

tilien tiedot voidaan noutaa ilmoitetulta Tilitietojen säilyttäjältä. 

Yhtiö voi joutua turvallisuussyistä, viranomaispäätösten nojalla 

tai teknisistä tai ylläpitoon liittyvistä syistä rajoittamaan 

ajoittain pääsyä Tilitietopalveluun tai rajoittaa sen tarjoamista.   

Tilitietopalvelun tai Ulkoisen tilitietojen säilyttäjän virheet tai 

häiriöt voivat vaikuttaa tilitietojen laatuun ja oikeellisuuteen. 

Asiakas on tietoinen siitä, ettei Yhtiö vastaa palvelussa 

näytettävien Ulkoiselta tilitietojen säilyttäjältä noudettujen 

tietojen oikeellisuudesta.    

10. Hinnat  

Tilitietopalvelun käyttäminen on maksutonta.   

11. Sopimuskausi ja irtisanominen  

Sopimus, jonka Yhtiö ja Asiakas ovat tehneet näiden ehtojen 

mukaisesti, on voimassa allekirjoituspäivänä, ja se on voimassa 

toistaiseksi niin kauan kuin Asiakas käyttää Tilitietopalvelua. 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa 

päättymään välittömästi. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen 

ilmoittamalla asiasta Anyfin AB:lle, puhelin +46 8-665 60 60, 

sähköposti hello@anyfin.com.   

 12. Tilitietopalvelun toteutusaika   

Tietojen koontiin tarvittava aika riippuu tunnistautumisesta 

pankin suuntaan ja noudettavien tietojen määrästä, mutta se 

suoritetaan mahdollisimman nopeasti Asiakkaan annettua 

suostumuksensa.   

 13. Siirtäminen   

Anyfinilla on oikeus siirtää, kiinnittää tai pantata sopimus ja 

saatavat Asiakkaalta kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole 

oikeutta ilman Anyfinin kirjallista lupaa sopimuksen mukaisia 

velvoitteitaan ja oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.   

14. Ehtojen muuttaminen  

Anyfin voi muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja ilman Asiakkaan 

etukäteen antamaa suostumusta. Anyfin ilmoitta Asiakkaalle 

näiden yleisten sopimusehtojen muutoksista viimeistään kaksi 

kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jos Asiakas ei 

hyväksy muutoksia, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 

ilmoittamalla tästä Anyfinille. Jos Asiakas ei irtisano sopimusta, 

Asiakkaan katsotaan hyväksyvän kyseiset muutokset.  

15. Vastuun rajoitus  

Anyfin ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat lainsäädännöstä, 

viranomaistoimista tai muusta tapahtumasta/tilanteesta, johon 

Anyfin ei voi vaikuttaa. Anyfin ei missään tapauksessa vastaa 

Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista, jotka johtuvat 

Tilitietopalvelusta. Anyfin ei vastaa mahdollisista vahingoista, 

jotka voivat aiheutua postipalvelujen tai muiden Anyfinin 

käyttämien viestintävälineiden tai teknisen välineiden käyttöön 

liittyvistä häiriöistä. Anyfin kuitenkin vastaa suorista 

vahingoista, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuudesta.  

 

 

https://anyfin.com/fi_FI/privacy-policy


16. Reklamaatiot ja erimielisyydet  

Jos Asiakas haluaa tehdä reklamaation, hänen on otettava 

yhteys Anyfiniin sähköpostitse tai puhelimitse. Jos Asiakas ei ole 

tyytyväinen siihen, miten Anyfin käsittelee reklamaation, 

hänellä on oikeus kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston 

(www.kkv.fi) puoleen. Yleistä neuvontaa varten Asiakas voi 

ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan 

(www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta; 029 505 3050 (suomenkielinen 

neuvonta); 029 505 3030 (ruotsinkielinen neuvonta)). 

Asiakkaalla on myös oikeus pyytää ratkaisu 

kuluttajariitalautakunnalta (kril@oikeus.fi; 029 566 5200; 

Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki).  Sopimukseen sovelletaan 

Ruotsin lakia lukuun ottamatta Suomen lain mukaisia pakottavia 

määräyksiä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan 

ruotsalaisessa tuomioistuimessa. 

17. Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm, +46 8 

408 980 00. 

 

http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
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