Euler Hermes Collection
Sopimus koti- ja ulkomaan perinnästä
1. Yritystiedot
Toimeksiantaja:
Osoite:

Y-tunnus:
Pankkiyhteys:
Puhelin:
Faksi:

Yhteyshenkilö:

Sähköposti:

2. Ehdot
Euler Hermes SA, Suomen sivuliike (jäljempänä Euler Hermes), tarjoaa toimeksiantajalle ulkomaista ja kotimaista perintäpalvelua
tämän sopimuksen ja liitteenä olevien yleisten ehtojen (”Euler Hermes perintäpalvelujen yleiset ehdot”) ja kulloinkin voimassa olevan
hinnaston (”Koti- ja ulkomaan perintäpalvelujen hinnasto”) mukaisesti.
Tämä sopimus on voimassa alla mainitusta alkupäivästä lukien niin kauan kunnes jompikumpi sopijapuolista irtisanoo sen 10 päivän
irtisanomisajalla. Ne perintätoimeksiannot, jotka on jätetty Euler Hermesille ennen sopimuksen päättymistä, käsitellään loppuun, ellei
sopimuksen päättyessä erikseen muuta sovita.
Toimeksiantaja hyväksyy sen, että Euler Hermes käyttää yllä ilmoitettuja henkilötietoja ja muita yksittäisen toimeksiannon yhteydessä
luovutettuja tietoja siinä laajuudessa kuin se on sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista. Lisäksi toimeksiantaja hyväksyy
yritys- ja yhteystietojensa rekisteröimisen Euler Hermesin asiakastietokantaan.
Toimeksiantaja valtuuttaa Euler Hermesin hankkimaan kaikkia tarpeellisia perittäviä saatavia ja velallisia koskevia tietoja muiden
tietolähteiden lisäksi myös Euler Hermes -konserniin kuuluvilta yhtiöiltä. Toimeksiantaja valtuuttaa Euler Hermesin luovuttamaan
perinnässä velallisista ja veloista saamiaan tietoja edellä mainittuun konserniin kuuluville yhtiöille, jos luovuttamiselle ei ole laillista
estettä.
§ 1 Tekemällä perintätoimeksiannon toimeksiantaja valtuuttaa Euler Hermesin toimeksiantajan lukuun perimään erääntynyttä riidatonta
saatavaa sekä neuvottelemaan ja sopimaan velallisen kanssa maksusuunnitelmasta, saatavan sovittelusta tai muusta
maksujärjestelystä. Euler Hermes saa siirtää tämän oikeutensa haluamalleen kolmannelle osapuolelle.
Euler Hermesillä on oikeus kieltäytyä käsittelemästä saatua toimeksiantoa tai lopettaa toimeksiannon käsitteleminen, jos havaitaan, että
saatava ei ole perintäkelpoinen taikka olosuhteet muuten tekevät perinnän mahdottomaksi tai vaikeuttavat sitä merkittävästi.
Mikäli tehty perintätoimeksianto peruutetaan tai Euler Hermes päättää itse lopettaa toimeksiannon tai jompikumpi sopimusosapuolista
sanoo irti sopimuksen, on Euler Hermesillä oikeus laskuttaa toimeksiantajalta palkkio, maksetut ja/tai tulevat kulut ja muut aiheutuneet
kustannukset.
§ 2 Toimeksiantaja on velvollinen toimittamaan Euler Hermesille kaikki ne tiedot ja asiakirjat, jotka Euler Hermes katsoo saatavan
perinnän kannalta tarpeellisiksi.
§ 3 Toimeksiantajan sitoutuu lähettämään velalliselle vähintään yhden maksumuistutuksen ennen saatavan siirtämistä Euler Hermesille
perittäväksi.
§ 4 Euler Hermes sitoutuu perintätoiminnassaan noudattamaan hyvää perintätapaa ja lakia saatavien perinnästä (22.4.1999/513). Euler
Hermes sitoutuu noudattamaan kaupallisista ja taloudellisista pakotteista annettuja YK:n, EU:n ja USA:n säännöksiä sekä muita
kaupallisia ja taloudellisia pakotteita koskevia lakeja ja säännöksiä. Euler Hermes ei vastaa tällaisten lakien ja säännösten vastaisista
velvoitteista.

§ 5 Velallisen maksamat palkkiot ja muut perintäkulut kuuluvat Euler Hermesille tai sille, jolle Euler Hermes on siirtänyt saatavan
perinnän. Jos velallinen ei maksa näitä kuluja, voidaan ne veloittaa toimeksiantajalta. Euler Hermesillä on oikeus saada
toimeksiantajalta ennakkomaksua palkkiosta ja maksuista sekä muista voimassaolevan hinnaston mukaisista tai erikseen sovituista
kuluista
§ 6 Euler Hermesillä on oikeus vähentää velalliselta perityistä varoista perintäprovisio ja perinnästä aiheutuneet kustannukset sekä
kuitata Euler Hermesin saatavat toimeksiantajalta ennen perityn summan tilittämistä toimeksiantajalle.
Maksut ja muut vähennykset kohdistetaan saataville seuraavassa järjestyksessä: lakisääteiset tai oikeuden määräämät palkkiot ja
maksut, muiden kustannusten korvaukset, pääoma ja viimeiseksi korko.
Euler Hermes pitää perityt varat erillään omista varoista ja tilittää perityt varat ilman viivytystä toimeksiantajalle tehtyään sitä ennen yllä
mainitut vähennykset.
§ 7 Oikeudellista perintää tuomioistuimessa tai muuta viranomaisperintää ei aloiteta ilman toimeksiantajan suostumusta.
§ 8 Toimeksiantajan tulee heti ilmoittaa Euler Hermesille, jos velallinen kiistää saatavan, maksaa sen suoraan toimeksiantajalle tai jos
saatavan määrä jollain muulla tavalla pienenee. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tietoa, jolla voi olla merkitystä yksittäisen
perintätoimeksiannon kannalta tai sopimussuhteen kannalta muuten.
Suoraan toimeksiantajalle tehty maksu katsotaan Euler Hermesin perimäksi, jos maksu on saatu sen jälkeen kun Euler Hermes on
vastaanottanut toimeksiannon. Tavaran palautus rinnastetaan onnistuneesti perittyyn maksuun.
§ 9 Toimeksiantajalla ei ole oikeutta itse tai muun perintäyrityksen kautta ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin sellaisten saatavien
perimiseksi, jotka on siirretty Euler Hermesille perittäviksi ennen kuin toimeksianto on päättynyt, ellei yhteisellä päätöksellä toisin sovita.
§ 10 Euler Hermes pidättää itsellään oikeuden 14 päivän ilmoitusajalla - tai jos viranomaistoimet tai laki niin edellyttävät, heti ilman
ilmoitusaikaa - muuttaa tämän perintäsopimuksen ehtoja ja hintoja. Jos hinnastossa mainittujen palkkioiden tai maksujen
enimmäismäärä on sellainen, joka vahvistetaan säädöksellä tai viranomaispäätöksellä, on hinta aina kulloinkin voimassa oleva
vahvistettu enimmäismäärä.
§ 11 Euler Hermes ei vastaa vahingosta joka toimeksiantajalle aiheutuu valuuttakurssien muutoksen, sodan, viranomaistoimien,
kapinan, lakon, työsulun, luonnonkatastrofien tai sellaisten tapahtumien seurauksena, joihin Euler Hermes ei voi vaikuttaa.
§ 12 Toimeksiantaja on vastuussa niistä oikeudellisista kustannuksista ja seurauksista, jotka voivat aiheutua Euler Hermesille siitä, ettei
toimeksiantaja täytä tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.
Jos toimeksiantaja ei täytä velvollisuuksiaan tämän sopimuksen mukaisesti, on Euler Hermesillä oikeus välittömästi irtisanoa tämä
sopimus.
§ 13 Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Ensimmäisenä
oikeusasteena on Helsingin käräjäoikeus.
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