E-LASKUTILAUS TAI SUORAMAKSUTOIMEKSIANTOLOMAKE
LASKUTTAJA
(TÄYTETÄÄN
TEKSTAAMALLA
ISOILLA KIRJAIMILLA)

Nimi

Y-tunnus

Laskutusaihe

Puhelinnumero

Laskuttajan tilinumero

LASKUTETTAVA
(TÄYTETÄÄN
TEKSTAAMALLA
ISOILLA KIRJAIMILLA)

Nimi

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Lisätietoja

TOIMEKSIANTO
PANKILLE
(TÄYTETÄÄN
TEKSTAAMALLA
ISOILLA KIRJAIMILLA)

Pyydän pankkiani (pankin nimi: ______________________________________________________) tekemään
 E-laskutilauksen (käytän verkkopankkia). Otan itse halutessani automaattisen maksamisen tai muut
lisäpalvelut käyttöön, mikäli pankkini tarjoaa ko. palveluita.
 Suoramaksutoimeksiannon (en käytä verkkopankkia)
tässä toimeksiannossa mainituin tiedoin.
Toimeksiannon antajan IBAN-tilinumero

Laskuttajan määrittämä yksilöintitieto 1

Laskuttajan määrittämä yksilöintitieto 2

Toimeksiannon antajan allekirjoitus

Toimeksiannon antajan nimenselvennys

Päivämäärä ja paikkakunta

Toimeksiannon antajan henkilötunnus

MAKSUTAVAN EHDOT:
Sitoudun noudattamaan oman pankkini e-lasku- ja/tai suoramaksupalvelun käyttöä koskevia asiakasehtoja.
Pankilla ei ole velvollisuutta käsitellä toimeksiantoa, jos pankki ei voi varmistua toimeksiannon antajan allekirjoituksesta.
Pankilla ei ole velvollisuutta käsitellä puutteellisesti tai virheellisin tiedon annettua toimeksiantoa eikä ilmoittamaan, mikäli toimeksiantoa
ei em. syystä voida käsitellä.
E-laskupalvelu
E-laskupalvelu on palvelu, jossa laskuttaja toimittaa laskun tämän toimeksiannon antajan verkkopankkiin nähtäväksi ja käsiteltäväksi. Elaskun lähettäjä tai pankki ei ole velvollinen toimittamaan e-laskuna välitettävää laskua muussa muodossa. Verkkopankissa voit ottaa
käyttöön uusia e-laskuja koskevan tekstiviesti ja/tai sähköpostiherätteen, mikäli pankkisi tarjoaa tätä palvelua.
E-laskun maksaminen edellyttää, että hyväksyt saapuneen e-laskun verkkopankissa erikseen tai olet ottanut käyttöön e-laskun
automaattisen maksamisen.
E-laskuihin perustuvat maksut välitetään tilisiirtoina. Voit ennen e-laskun eräpäivää muuttaa e-laskua koskevan maksutoimeksiannon
veloitustiliä, eräpäivää ja summaa tai poistaa sen.
Voit lopettaa e-laskujen vastaanoton poistamalla e-laskutilauksen verkkopankissa.
E-laskun ehdot sekä palvelumaksut ovat nähtävissä pankkisi www-sivuilla tai verkkopankissa.
Suoramaksupalvelu
Voit ottaa suoramaksupalvelun käyttöön antamalla pankillesi suoramaksutoimeksiannon. Suoramaksutoimeksiannossa annettujen tietojen
perusteella pankki muodostaa toistaiseksi voimassa olevan toimeksiannon siitä, että laskuttajan pankkiin lähettämän sähköisen
laskukopion tietojen perusteella muodostetaan eräpäivällinen maksutoimeksianto tilillesi. Tieto suoramaksutoimeksiannosta välitetään
tässä toimeksiannossa nimetylle laskuttajalle.
Pankki muodostaa sähköisen laskukopion tietojen perusteella yksittäisen eräpäivällisen maksutoimeksiannon, joka käsitellään tilisiirtona.
Pankki voi ennen suoramaksun eräpäivää pyynnöstäsi muuttaa maksutoimeksiannon veloitustiliä, eräpäivää ja summaa tai poistaa
maksutoimeksiannon.
Voit lopettaa suoramaksupalvelun ilmoittamalla siitä pankillesi.
Suoramaksupalvelun ehdot sekä palvelumaksut ovat saatavissa pankistasi tai pankkisi www-sivuilla.
LähiTapiola Pankki ei tarjoa suoramaksupalvelua.

