
 

CERTUM 

Myllykatu 15 l Vaasantie 11 l Hämeenkatu 26  Muistutus- ja perintäpalvelusopimus 

Vaasa l Seinäjoki l Tampere 

 

CERTUM MUISTUTUS- JA PERINTÄPALVELUSOPIMUSEHDOT 

 

 

1. SOVELTAMINEN JA TOIMEKSIANNON SYNTY 

 

1.1. Certum Collection Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) pe-

rintäpalvelua koskevia sopimusehtoja (jäljempänä 

”ehdot”) sovelletaan Yhtiön ja Asiakkaan (jäljem-

pänä ”Asiakas”) väliseen saatavan perintää koske-

vaan toimeksiantoon. 

1.2. Toimeksianto syntyy, kun Asiakas lähettää Yhti-

ölle saatavaansa koskevan asiakirjan tai muun yksi-

löintitiedon saatavan perimiseksi ja Yhtiö ottaa saa-

tavan perittäväkseen. Yhtiöllä on aina tapauskohtai-

nen harkintaoikeus, ottaako se saatavaa koskevan 

perintätoimeksiannon tehtäväkseen. Asiakas on 

saatavaa koskevassa asiakirjassa (lasku, velkakirja, 

tms.) ilmoitettu saaja taikka velkoja ja perintätoi-

menpiteiden kohde on samassa asiakirjassa ilmoi-

tettu maksaja tai velallinen ellei muuta selvitystä esi-

tetä. 

1.3. Asiakas valtuuttaa Yhtiön tai määräämänsä suo-

rittamaan kaikki ko. palvelun ja toimeksiannon hoi-

tamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä vastaanot-

tamaan velalliselta saatavaa koskevat suoritukset 

Asiakkaan puolesta. 

1.4 Palvelusta on voimassa, mitä tässä sopimuk-

sessa, Asiakassopimuksessa sekä Palvelukuvauk-

sessa ja Hinnastoliitteessä on sovittu. 

 

2. ASIAKKAAN YLEISET VELVOLLISUUDET JA 

OIKEUDET 

2.1. Asiakas voi antaa toimeksiannon avoimesta 

erääntyneestä saatavasta, joka perustuu Asiakkaan 

ja velallisen väliseen sopimukseen. Asiakas vastaa 

siitä, että perittäväksi toimitettu tai siirtynyt saatava 

on perimiskelpoinen. Saatavan tulee olla selvä ja rii-

daton. Riitaisten saatavien perinnästä sovitaan erik-

seen. 

2.2. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että on lähet-

tänyt erääntyneestä saatavasta vähintään yhden (1) 

kirjallisen maksumuistutuksen ennen toimeksiannon 

antamista Yhtiölle. Yhtiö voi myös huolehtia ensim-

mäisen maksumuistutuksen  

lähettämisestä, mikäli näin on osapuolten välillä 

sovittu tai hyvä perintätapa edellyttää toisen 

maksumuistutuksen lähettämistä Asiakkaan lähettä-

män maksumuistutuksen jälkeen. 

2.3. Asiakkaan tulee antaa saatavasta oikeat, täs-

mälliset sekä yksilöidyt tiedot. Lisäksi Asiakas sitou-

tuu ilmoittamaan muut erityisesti huomioon otetta-

vat seikat, kuten ilmoittaa velallisen muuttuneet yh-

teystiedot. 

2.4. Asiakkaalla ei ole toimeksiannon tekemisen jäl-

keen oikeutta periä saatavaa itse, taikka sopia sii-

hen liittyviä maksujärjestelyjä. Mikäli velallinen kui-

tenkin maksaa velan joko osin tai kokonaan suoraan 

Asiakkaalle, on Asiakas velvollinen välittömästi il-

moittamaan yksilöidysti asiasta Yhtiölle mahdolliset 

muut sen pyytämät tiedot maksusuoritukseen liit-

tyen. 

2.5. Mikäli velallinen riitauttaa saatavan ilmoittamalla 

siitä Asiakkaalle, tulee Asiakkaan välittömästi ilmoit-

taa siitä yksilöidysti Yhtiölle sekä antaa mahdolliset 

muut sen pyytämät tiedot riitautukseen liittyen. 

2.6. Asiakas on velvollinen viivytyksettä ja pyyde-

tyssä ajassa toimittamaan Yhtiölle valtakirjat, muut 

asiakirjat ja tiedot, joita toimeksiannon hoitaminen 

edellyttää. 

2.7. Asiakkaalla on oikeus keskeyttää perintätoimet 

tai peruuttaa toimeksianto. Yhtiöllä on tällöin oikeus 

veloittaa syntyneet perintäkulut ja palkkiot Asiak-

kaalta. 

2.8. Asiakas on välittömästi velvollinen ilmoittamaan 

Yhtiölle kaikki omaa yhtiömuotoaan, yhtiön nimeä 

ja / tai olemassaoloaan koskevat muutokset sekä 

oman yrityksensä asettamisesta konkurssiin, yritys-

saneeraukseen tai selvitystilaan. 
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3. YHTIÖN YLEISET VELVOLLISUUDET JA OI-

KEUDET 

3.1. Yhtiön tulee hoitaa perintä tarkoituksenmu-

kaiseksi katsomallaan tavalla noudattaen saatavien 

perintää koskevia lakeja sekä hyvää perintätapaa. 

3.2. Yhtiöllä on oikeus käyttää kaikkea palvelun 

tuottamiseksi ja palvelun tuottamisessa saamaansa 

ja muodostunutta tietoa. Asiakas hyväksyy, että Yh-

tiöllä on oikeus käyttää edellä mainittuja tietoja mm. 

maksukäyttäytymisen analysoimiseen ja maksuta-

patietojen muodostamiseen sekä muutoin käyttää 

tietoja tilastointiin ja Asiakkaan liiketoiminnan arvi-

oimiseen.  

3.3. Yhtiöllä on oikeus laatia velallisen kanssa Asia-

kasta sitova maksuohjelma saatavan suoritta-

miseksi, mikäli Yhtiö katsoo sen tarkoituksenmu-

kaiseksi. 

3.4. Yhtiöllä on oikeus periä velalliselta saatavan ja 

sille lasketun viivästyskoron lisäksi perintäkulut pe-

rinnän yhteydessä. 

3.5. Yhtiöllä on oikeus jatkaa perintää, kunnes velal-

linen on maksanut saatavan viivästyskorkoineen ja 

perintäkuluineen, ellei Asiakas toisin pyydä ja 

maksa Yhtiölle kertyneet kulut ja palkkiot. 

3.6. Yhtiön saadessa maksusuorituksen velalliselta, 

se tilittää Asiakkaalle saatavan pääoman siltä osin 

kuin maksusuoritus sen riittää kattamaan Yhtiön ku-

lujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen.  

3.7. Yhtiöllä on oikeus olla vastaanottamatta tarjot-

tua toimeksiantoa sekä myöhemmin keskeyttää pe-

rintä tai lopettaa asian käsittely sekä palauttaa asia 

Asiakkaalle. Asiakkaalle tulee myös kertoa kieltäy-

tymisen, keskeyttämisen tai lopettamisen syy. 

3.8. Yhtiö ei anna takuuta tai vastaa perinnän tai 

muun palvelun onnistumisesta tai tarkoituksenmu-

kaisuudesta Asiakkaalle. Onnistumisesta tai loppu-

tuloksesta mahdollisesti esitetyt arviot perustuvat 

yleiseen kokemukseen ja tilastotietoon. Em. perus-

teella tehdyt arviot onnistumisesta eivät ole sitovia. 

 

4. TOIMEKSIANNON KESTO 

4.1. Nämä ehdot koskevat kutakin yksittäistä toimek-

siantoa, jonka kesto on määräaikainen. 

4.2. Toimeksianto päättyy, kun saatava viivästyskor-

koineen ja perintäkuluineen on saatu täysimääräi-

sesti perittyä. 

4.3. Toimeksianto päättyy myös asiakkaan peruut-

taessa toimeksiannon, keskeyttäessä perinnän tai 

siirtäessä perinnän kolmannelle taikka perintä estyy 

kohdissa 5.6 tai 7.1. - 7.4. sanotusta syystä. 

4.4. Toimeksianto päättyy myös, kun Yhtiö toteaa 

velallisen perintäkelvottomaksi (esim. velallinen on 

tuntematon, kuollut, yritys on konkurssissa, saatava 

on vanhentunut) tai Yhtiö havaitsee saatavan pe-

rusteen olevan lainvastainen tai selvästi perustee-

ton.  

 

5. PERINTÄKULUT JA -PALKKIOT SEKÄ VELOI-

TUSPERUSTEET 

5.1. Yhtiöllä on oikeus veloittaa Asiakkaalta perintä-

palkkiot Hinnoitteluliitteen mukaisesti sekä perin-

nästä aiheutuneet perintäkulut. Perintäkuluilla tar-

koitetaan laissa saatavien perinnästä säänneltyjä 

muistutus- ja perintäkuluja. Yhtiöllä on oikeus veloit-

taa perintäkulut ja -palkkiot kaikissa tapauksissa 

joko kuittaamalla ne asiakasvaratilille tulleesta velal-

lisen suorituksesta tai laskuttamalla Asiakasta. 

5.2. Mikäli asiakas keskeyttää perinnän, luopuu saa-

tavan perinnästä velalliselta kokonaan tai osaksi, tai 

siirtää perinnän kolmannelle osapuolelle, on Yhtiöllä 

oikeus veloittaa Asiakkaalta siihen mennessä synty-

neet perintäkulut ja -palkkiot.  

5.3. Mikäli velallinen riitauttaa saatavan toimeksian-

non hoitamisen aikana tai toimeksianto muuten 

osoittautuu aiheettomaksi, on Yhtiöllä oikeus veloit-

taa Asiakkaalta siihen mennessä syntyneet perintä-

kulut ja -palkkiot. 

5.4. Mikäli perinnässä ryhdytään oikeudelliseen pe-

rintään, on Yhtiöllä oikeus veloittaa Asiakkaalta oi-

keudellisen perinnän kulut toteutuman mukaisesti. 

5.5. Mikäli toimeksianto keskeytyy kohdissa 7.1 - 7.4 

määritellyistä syistä tai muutoin estyy tai käy mah-

dottomaksi Asiakkaasta johtuvasta syytä taikka 

Asiakas tekee oikeustoimen, joka käytännössä es-

tää Yhtiötä suorittamasta perintää, on sillä oikeus 

veloittaa Asiakkaalta siihen mennessä syntyneet 

perintäkulut ja -palkkiot. 

5.6. Mikäli Asiakas saa velalliselta saatavaa koskevan 

maksusuorituksen toimeksiannon hoitamisen ai-

kana, on Yhtiöllä oikeus veloittaa Asiakkaalta siihen 

mennessä syntyneet perintäkulut ja -palkkiot. 
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Saatavan näin avoimeksi jääneen osan perintää jat-

ketaan normaalisti. 

5.7. Mikäli Asiakas on arvonlisäverovelvollinen, Yhtiö 

lähettää voimassa olevan lainsäädännön mukaan 

perintäkulujen arvonlisäverosta laskun, jonka asia-

kas voi vähentää täysin omassa verotuksessaan. 

5.8. Yhtiöllä on oikeus käyttää Asiakkaalle kuuluvia 

asiakasvaroja eli pääomia ja viivästyskorkoja (koh-

tien 5.1–5.7) mukaisten perintäkulujen ja toimeksian-

topalkkioiden kattamiseen. Yhtiö toimittaa varojen 

noston jälkeen tilityksen antamalla Asiakkaalle las-

kun tai muun vastaavan kirjallisen selvityksen. 

5.9. Yhtiöllä on oikeus vaatia Asiakkaalta ennakko-

maksua katsoessaan sen aiheelliseksi riippumatta 

toimeksiannon hoitamisen vaiheesta. Ennakko voi-

daan veloittaa tai kuitata myös haltuun saaduista 

Asiakkaan varoista. 

5.10. Sen lisäksi, mitä Asiakassopimuksessa on 

sovittu, Yhtiöllä on oikeus muuttaa hinnoittelua ja 

lisätä Hinnoitteluliitteen mukaisiin palkkioihin ja mak-

suihin lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksestä 

johtuvat uudet tai korotetut maksut ja kulut. Edellä 

mainitut muutokset hinnoittelussa tulevat voimaan 

heti, kun Yhtiöltä veloitettavat maksut muuttuvat. 

 

6. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE) 

6.1. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja 

vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdolli-

suuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä (kuten 

esim. työtaistelutoimenpiteestä, sodista, tulipalosta, 

energiajakelun keskeytyksestä, tietoliikennehäiri-

östä, maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta yli-

voimaisesta esteestä), jota sopijapuolen ei kohtuu-

della voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuk-

sentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei 

myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa 

tai jonka estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai 

muutoin kohtuuttomia toimenpiteitä syntyvään va-

hinkoon verrattuna. 

6.2. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava es-

teestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin 

esteen lakkaamisesta. 

 

7. TOIMEKSIANNON ENNENAIKAINEN PÄÄTTÄ-

MINEN 

7.1. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää tai päättää toimek-

sianto, mikäli Asiakas jättää maksamatta palveluista 

aiheutuneet laskut eikä niitä voida kuitata Yhtiön 

asiakasvaratililtä.  

7.2. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää tai päättää toi-

meksianto, mikäli Asiakas ei toimita Yhtiölle tarvit-

tavia tietoja ajallaan tai jättää vastaamatta tieduste-

luihin kohtuullisessa ajassa tai ei muutoin myötävai-

kuta toimeksiannon toteuttamiseen asianmukaisesti. 

7.3. Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo näitä ehtoja vas-

taan olennaisella tavalla, toisella sopijapuolella on 

oikeus purkaa toimeksianto päättymään välittö-

mästi. 

7.4. Jos toista sopijapuolta haetaan konkurssiin tai 

yrityssaneeraukseen taikka asetetaan selvitystilaan, 

toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. 

 

8. SALASSAPITO 

Sopimusehdot ja hinnastot ovat luottamuksellisia ja 

osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa 

ammatti- ja liikesalaisuudet. Näihin sopimusehtoihin 

ja hinnastoon liittyviä osia ei saa luovuttaa kolman-

nelle osapuolelle, paitsi jos se on tarpeellista lain-

mukaisen velvoitteen täyttämiseksi. Salassapitovel-

vollisuus on voimassa myös toimeksiannon päätyt-

tyä. 

 

9.SOPIMUSRIKKOMUKSET   

9.1. Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, 

on Yhtiöllä oikeus edellä mainittujen toimien lisäksi 

vahingonkorvaukseen, mikäli sille aiheutuu Asiak-

kaan sopimuksen vastaisesta menettelystä vahin-

koa.  

9.2. Yhtiö ei ole korvausvelvollinen välillisistä vahin-

goista, riippumatta vahingon tai menetyksen laa-

dusta tai syystä. Välittömien vahinkojen osalta Yh-

tiön korvausvastuun enimmäismäärä on saatavan 

maksamaton pääoma sillä hetkellä, kun vahinko ta-

pahtui. Yhtiön vahingonkorvausvastuu on kuitenkin 

aina korkeintaan 10 000 euroa. 

 

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

10.1. Ammattimaisena perinnänharjoittajana Yhtiö 

käsittelee perintätoimeksiantojen hoitamisen 
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yhteydessä saamansa ja keräämänsä asiakkaiden 

sekä velallisten henkilötietoa Tietosuoja-asetuksen 

tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Yhtiöllä on lakisää-

teisten ja sopimuksesta johtuvien velvoitteiden 

noudattamiseksi oikeus käsitellä Asiakkaan henkilö-

tietoja. 

10.2 Asiakas hyväksyy, että Yhtiö saa välittää perin-

tätoimeksiantoa koskevat tietonsa Yhtiön kanssa 

samaan konserniin kuuluville yhtiöille mm.  Asiak-

kaan liiketoiminnan tai oikeudellisen aseman arvioi-

miseksi, Yhtiön oman oikeudellisen aseman arvioi-

miseksi sekä markkinatutkimustiedon keräämiseksi 

ja käsittelemiseksi. Lisäksi Rahoitusyhtiö saa välittää 

Rahoitusasiakasta koskevat tietonsa kolmansille 

osapuolille, milloin Rahoitusyhtiö katsoo tämän ole-

van tarpeen esimerkiksi saatavan perimiseksi, Asi-

akkaan tai Yhtiön oikeudellisen aseman arvioi-

miseksi. Suostumus on voimassa riippumatta siitä, 

onko tieto tallennettu elektronisesti vai muunlaiselle 

tietovälineelle. 

10.3 Asiakas hyväksyy, että Yhtiö saa luovuttaa 

Asiakasta koskevia Yhtiön ja sen kanssa samaan 

konserniin kuuluvien yhtiöiden hallussa olevia hen-

kilö- ja yritysluottotietoja luottotietorekisteriä yllä-

pitäville luottotietotoimintaa harjoittaville yrityksille 

tai muille kolmansille osapuolille luottotietolain mu-

kaisiin tarkoituksiin.  

 


