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Solna stad, Redovisningsenheten 4 tr. 
171 86 Solna 

Lomake lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Suoraveloitusilmoitus, suostumus 

Maksunsaaja 
Nimi Pankkitilin numero Organisaationumero 
Solnan kaupunki 994-8522 212000-0183 

Asiakas / laskun vastaanottaja 
Nimi Henkilötunnus/organisaationumero 

Osoite Postinumero Paikkakunta 

Puhelin, koti Puhelin, työ Matkapuhelin 

Sähköpostiosoite 

Tilinhaltija/maksaja 
Nimi Henkilötunnus/organisaationumero 

Tilinhaltijan pankin nimi Pankkikoodi* Pankkitilin numero 

* Pankkikoodi on jokaisen pankkikonttorin oma nelinumeroinen numero, ks. tiliote. Swedbankin numero on viisinumeroinen,
esimerkiksi 8327-9-XXXX, anna pankkikoodi ja tilinumero kokonaisuudessaan.
Yritys- ja yhteisötiliasiakkaiden tulee antaa koko pankkitilinnumero (ei vain yritys- tai yhteisötilinumeroa),
pankkikoodi 9960, ks. tiliote.

Suostumus koskee seuraavia Solnan kaupungin lähettämiä laskuja 
Merkitse rasti (X) ruutuun niiden maksujen kohdalle, jotka haluat maksaa suoraveloituksella. 
Hallinto X Maksun tyyppi 
Lapsi- ja koulutushallinto Esikoulu- ja kouluikäisten lasten hoito, vapaa-ajan toiminta 

Hoiva-alan virasto Hoitomaksut, turvapuhelin, LSS-laki ja vuokrat 

Sosiaalihallinto Vuokrat, hoito- ja ateriamaksut 

Tekninen virasto Asuin- ja toimitilojen vuokrat 
Tekninen virasto Pysäköintipaikkojen vuokrat 

Suostumuksen antaminen suoraveloitukseen 
Allekirjoittaja (”maksaja”) hyväksyy, että maksu voidaan veloittaa ilmoitetulta tai maksajan myöhemmin ilmoittamalta tililtä 
nimetyn maksunsaajan pyynnöstä tiettynä päivänä (”eräpäivä”) suoraveloituksella. 
Maksaja hyväksyy, että maksajan maksupalveluntarjoaja, maksunsaaja, maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ja Bankgirocentralen 
BGC AB käsittelee tässä suostumuksessa annettuja henkilötietoja. Näiden henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjiä ovat 
maksajan maksupalveluntarjoaja, maksunsaaja ja maksunsaajan maksupalveluntarjoaja. Maksaja voi milloin tahansa vaatia pääsyä 
henkilötietoihinsa tai niiden oikaisua ottamalla yhteyttä maksajan maksupalveluntarjoajaan. Tilin käyttöehdoissa ja maksunsaajan 
kanssa tehdyssä sopimuksessa voi olla lisätietoja henkilötietojen käsittelystä. Maksaja voi milloin tahansa peruuttaa 
suostumuksensa, mikä tarkoittaa, että palvelu lopetetaan kokonaisuudessaan. 

Päivämäärä Allekirjoitus, tilinhaltija (maksaja) Nimenselvennys 
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Kuvaus 
Yleiset ehdot 
Suoraveloitus on maksupalvelu, jossa maksu veloitetaan maksajan tililtä maksunsaajan aloitteesta. 
Voidakseen maksaa suoraveloituksella maksajan on annettava maksunsaajalle suostumuksensa siitä, että tämä voi veloittaa 
maksut maksajan tililtä. Lisäksi maksajan maksupalveluntarjoajan (esim. pankin tai maksulaitoksen) on hyväksyttävä, 
että tiliä voidaan käyttää suoraveloitukseen, ja maksunsaajan on hyväksyttävä, että maksaja käyttää suoraveloituspalvelua. 

 
Maksajan maksupalveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkistaa pyydettyjen nostojen oikeutusta tai ilmoittaa niistä 
maksajalle etukäteen. Maksajan tiliä veloitetaan maksajan maksupalveluntarjoajan sääntöjen mukaisesti. Maksaja saa 
ilmoituksen veloituksesta maksupalveluntarjoajaltaan. Suostumus voidaan maksajan pyynnöstä siirtää 
maksupalveluntarjoajan toiselle tilille tai toisen maksupalveluntarjoajan tilille. 

 
Pankkipäivän määritelmä 
Pankkipäivä tarkoittaa kaikkia muita päiviä paitsi lauantaita, sunnuntaita, juhannusaattoa, jouluaattoa tai uudenvuodenaattoa 
tai muuta yleistä vapaapäivää. 

 
Maksutiedot 
Maksunsaaja ilmoittaa maksajalle maksettavan summan, eräpäivän ja maksutavan viimeistään kahdeksan pankkipäivää 
ennen eräpäivää. Ilmoitus voi koskea yksittäistä eräpäivää tai yhdellä kertaa useampaa tulevaa eräpäivää. Jos ilmoitus koskee 
useampia tulossa olevia eräpäiviä, se on annettava viimeistään kahdeksan pankkipäivää ennen ensimmäistä eräpäivää. 
Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa maksaja on hyväksynyt veloituksen tavaroiden tai palvelujen oston tai tilaamisen 
yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa maksaja saa maksunsaajalta tiedon maksettavasta summasta, eräpäivästä ja maksutavasta 
oston ja/tai tilauksen yhteydessä. Allekirjoittamalla tämän suostumuksen maksaja antaa maksunsaajalle luvan tämän kohdan 
mukaisen ilmoituksen kattamien maksujen veloittamiseen. 

 
Tilillä on oltava katetta 
Maksajan on varmistettava, että tilillä on riittävästi katetta viimeistään eräpäivänä klo 00.01. Jos maksajan tilillä ei ole 
riittävästi katetta eräpäivänä, maksua ei välttämättä voida suorittaa. Jos tilillä ei ole eräpäivänä riittävästi katetta maksun 
maksamiseen, maksunsaaja voi yrittää veloittaa maksua seuraavien pankkipäivien aikana. Maksaja voi pyytää maksunsaajalta 
tiedon veloitusyritysten lukumäärästä. 

 
Maksujen lopettaminen (maksumääräyksen peruuttaminen) 
Maksaja voi peruuttaa maksun maksamisen ottamalla yhteyttä joko maksunsaajaan viimeistään kaksi pankkipäivää ennen 
eräpäivää tai maksupalveluntarjoajaan niin monta pankkipäivää ennen eräpäivää kuin maksupalveluntarjoaja on ehdoissaan 
määrittänyt. 

 
Jos maksaja peruuttaa maksun maksamisen edellä kuvatulla tavalla, kyseinen maksu peruutetaan sillä kertaa. Jos maksaja 
haluaa perua kaikki tulevat maksunsaajan veloittamat maksut, maksajan on peruutettava suostumuksensa. 

 
Suostumuksen voimassaoloaika, peruuttaminen 
Suostumus on voimassa toistaiseksi. Maksajalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä 
maksunsaajaan tai omaan maksupalveluntarjoajaansa. Jotta tulossa olevat maksut voidaan perua, maksunsaajan on saatava 
ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta viimeistään viisi pankkipäivää ennen eräpäivää tai asian on oltava maksajan 
maksupalveluntarjoajan tiedossa viimeistään niin monta pankkipäivää ennen eräpäivää, kuin maksupalveluntarjoaja on 
ehdoissaan määrittänyt. 

 
Maksunsaajan ja maksajan maksupalveluntarjoajan oikeus irtisanoa suoraveloitussopimus 
Maksunsaajalla on oikeus irtisanoa maksajan kanssa tekemänsä suoraveloitussopimus kolmekymmentä päivää sen 
jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu maksajalle. Maksunsaajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa maksajan kanssa tehty 
suoraveloitussopimus välittömästi, jos maksajalla on toistuvasti ollut tilillään liian vähän katetta eräpäivänä tai jos tili, johon 
suostumus liittyy, suljetaan tai jos maksunsaaja katsoo, että maksaja ei jostain muusta syystä voi käyttää suoraveloitusta. 
Maksajan maksupalveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa maksajan kanssa tehty suoraveloitussopimus maksupalveluntarjoajan 
ja maksajan välistä sopimusta koskevien ehtojen mukaisesti. 
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