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SWEEPBANK-KÄYTTÖTILIN TOISTUVAA 
SALDONLISÄYSTÄ KOSKEVAT EHDOT (”Ehdot”), joita 
sovelletaan SweepBankin yleisten käyttöehtojen (”Yleiset 
Ehdot”) mukaisesti 
[SweepBankin tiedot ovat jäljempänä] 
 
Valtuutat täten SweepBankin veloittamaan SweepBank-käyttötilillesi tehtävät toistuvat saldonlisäykset ilmoittamaltasi 
kolmantena osapuolena toimivan pankin myöntämältä debit- tai credit-kortilta. Kaikki maksut suoritetaan euroina. Vastaat 
itse mahdollisista valuutanmuuntokuluista, jos käyttämäsi debit- tai credit-kortti ei ole euromääräinen.  

1. Toistuvien maksujen määrittäminen 
 
1.1. Yleisten Ehtojen mukaisesti SweepBank-käyttötilille voi lisätä saldoa manuaalisesti kortilta. 
 
1.2. Voit lisätä saldoa SweepBank-käyttötilillesi myös hyväksymällä nämä Ehdot ja antamalla SweepBankille debit- tai 
credit-korttisi tiedot, jolloin annat SweepBankille valtuuden veloittaa SweepBank-käyttötilillesi lisättävän saldon debit- tai 
credit-kortiltasi automaattisesti ja toistuvasti valintasi mukaan (”Toistuva Saldonlisäys”). SweepBankilla on oikeus jatkaa 
Toistuvien Saldonlisäysten veloittamista debit- tai credit-kortiltasi toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuoli päättää 
lopettaa tämän maksutavan käytön.  
 
1.3. SweepBank säilyttää debit- tai credit-korttisi tunnistetiedot, mukaan lukien debit- tai credit-kortissa näkyvän 
korttinumeron, kortin viimeisen voimassaolopäivän ja koko nimesi, käsittelijöidensä kautta korttiohjelman sääntöjen 
mukaisesti Toistuvien Saldonlisäysten pyytämistä ja vastaanottamista varten, ellet peruuta suostumustasi tällaiseen 
käsittelyyn. Jos peruutat suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn, SweepBank ei voi enää veloittaa SweepBank-käyttötilisi 
Toistuvia Saldonlisäyksiä debit- tai credit-kortiltasi.  
 

2. Yhteydenpito ja muutokset 
 
2.1. Hyväksymällä nämä Ehdot suostut siihen, että SweepBank voi lähettää sinulle asiaan liittyviä ilmoituksia ja muuta 
viestintää sähköisesti tätä tarkoitusta varten sovitulla tavalla, mukaan lukien henkilökohtaisella sähköpostiviestillä tai 
SweepBank-mobiilisovelluksessa. Edellä mainitulla tavalla toimitetut ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi 
lähetyspäivänä. Postitse lähetetyt ilmoitukset katsotaan vastaanotetuksi viisi kalenteripäivää lähetyksen jälkeen. 
 
2.2. Näihin Ehtoihin liittyvistä muutoksista ilmoitetaan sinulle pysyvällä tavalla viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen 
niiden ehdotettua voimaantulopäivää Yleisissä Ehdoissa mainitun sähköisen viestintäkanavan kautta.  Sinun katsotaan 
hyväksyneen muutokset, ellet ilmoita SweepBankille jollakin Yleisissä Ehdoissa mainitulla tavalla ennen muutosten 
ehdotettua voimaantulopäivää, ettet hyväksy niitä.  
 
2.3. Voit tehdä Toistuvaan Saldonlisäykseen muutoksia, kuten vaihtaa debit- tai credit-korttia, SweepBank- 
mobiilisovelluksessa. Muutoksille tarvitaan SweepBankin hyväksyntä. Jos muutos hyväksytään, aiemmin hyväksytty 
maksutapa korvataan uudella 24 tunnin kuluessa hyväksynnästä. 
 

3. Toistuvan maksun peruuttaminen ja epäonnistuminen 
 
3.1. Voit peruuttaa Toistuvan Saldonlisäyksen milloin tahansa SweepBank-mobiilisovelluksessa. SweepBank lopettaa 
Toistuvat Saldonlisäykset ja poistaa debit- tai credit-korttisi tiedot kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa 
peruutuspyynnön vastaanottamisesta.  
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3.2. Jos Toistuva Saldonlisäys hylätään tai jätetään käsittelemättä mistä tahansa syystä, SweepBank voi harkintansa 
mukaan pysyvästi tai väliaikaisesti rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää Toistuvaa Saldonlisäystä, jos se on hylätty tai jätetty 
käsittelemättä. 
 
3.3. SweepBank voi milloin tahansa peruuttaa Toistuvan Saldonlisäyksen ilmoittamalla sinulle siitä kuukausi 
etukäteen. Jos sinua koskevat Yleiset Ehdot irtisanotaan tai SweepBank-käyttötilisi suljetaan tai sen käyttö keskeytetään, 
nämä Ehdot irtisanotaan tai niiden voimassaolo keskeytyy vastaavasti. 
 

4. Muita määräyksiä 
 
4.1.  SweepBank säilyttää kaikkia tietoja SweepBankin asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevien 
periaatteidensa (tietosuojapolitiikka) mukaisesti.  
 
4.2.  Voit pyytää näiden Ehtojen kopiota, joka toimitetaan sinulle sähköisessä muodossa maksutta, milloin tahansa 
näiden Ehtojen voimassaoloaikana.  
 
4.3. Nämä Ehdot eivät vaikuta Yleisistä Ehdoista johtuviin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi, eivätkä ne tarkoita Yleisten 
Ehtojen muutosta, niiden korvaamista tai niistä luopumista.  
 
4.4. Termeillä, joita ei ole erikseen määritelty tässä, on sama merkitys kuin Yleisissä Ehdoissa.  
 
 
Näiden Ehtojen nykyinen versio on voimassa 01.10.2022 lähtien. 
 
 
Tietoja SweepBankista: 
Nimi: Multitude Bank p.l.c.  
Rekisterinumero: C 56251 
Toimiluvan numero: C 56251 
Osoite: ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta 
Valvontaviranomainen: Malta Financial Services Authority, Triq l-Imdina, Zone 1 Central Business District, Birkirkara CBD 
1010 Malta 
Internet-osoite: www.sweepbank.com (”Verkkosivusto”) 
Sähköpostiosoite: help.fi@sweepbank.com  
Puhelinnumero:  +358 941 556055 
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