TAKAUSSITOUMUS

Säilytystili-/tilinumero

TAKAUSSITOUMUS SITOO KUIN OMA VELKA

Se, joka allekirjoittaa takauksen (takaaja) vastaa yhdessä luotonottajan kanssa tämän maksuvelvoitteista luotonantajaa kohtaan. Takaajalta voidaan siis suoraan vaatia luotonottajan maksuvelvoitteiden maksamista (vaikka takaajan ja luotonottajan välinen mahdollinen intressiyhteisyys
lakkaisi). Mikäli takaajia on useampia, voi luotonantaja vapaasti vaatia, että koko maksu tulee
yhden takaajan tai useampien takaajien suoritettavaksi. Takaaja voi aina vaatia luotonottajalta
takaisin sen summan, joka takaajan on takaussitoumuksen perusteella täytynyt maksaa.

Alla mainittu takaaja – joka on tutustunut kohtaan TAKAUSSITOUMUS SITOO KUIN OMA
VELKA ja oheisiin voimassa oleviin Yleisiin takausehtoihin – täten allekirjoittaa liitteenä olevalla sivulla ilmenevien yleisten ehtojen mukaisesti takauksen kuin omasta velastaan koskien
kaikkia niitä velvollisuuksia Nordnet Bank AB:tä (Yhtiötä) kohtaan, joita luotonottajalla
(Asiakkaalla) on tai tulee olemaan kaikkien Asiakkaan ja Yrityksen välillä solmittujen sopimusten
perusteella – mukaan lukien oikeus luottoon.

Takaajan on hankittava tietoonsa luotonottajan taloudelliset mahdollisuudet suoriutua niistä
velvollisuuksista, joita takausvastuu koskee. Mitä tulee takaajan oikeuteen mahdolliseen panttiin,
viitataan yleisten takausehtojen kolmanteen kohtaan tämän asiakirjan kääntöpuolella.

ASIAKAS

Nimi (etunimi, sukunimi) / Yritys (täydellinen nimi) 		

Henkilötunnus / Y-tunnus

Katuosoite, postilaatikko tai vastaava

Puhelin iltaisin (myös suuntanro)

(eli luotonottaja)
Puhelin päivisin (myös suuntanro)

Postinumero ja paikkakunta		

Faksi (myös suuntanro)		

TAKAUKSEN

(Pakollinen, jos kyseessä luonnollinen henkilö)

RAJOITUS

Takaajan takausvastuun yläraja on

TAKAAJA

Nimi (etunimi, sukunimi) / Yritys (täydellinen nimi) 		

Henkilötunnus / Y-tunnus

Katuosoite, postilaatikko tai vastaava

Puhelin päivisin (myös suuntanro)

Puhelin iltaisin (myös suuntanro)

Postinumero ja paikkakunta 		

Sähköpostiosoite

Paikkakunta

Takaajan allekirjoitus

Päiväys

Nimen selvennys

TAKAAJAN

euroa.

ALLEKIRJOITUS

TAKAUKSEN

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Nimen selvennys

Katuosoite, postilaatikko tai vastaava

Katuosoite, postilaatikko tai vastaava

Postinumero ja paikkakunta

Postinumero ja paikkakunta

Puhelin päiväsaikaan (mukaan lukien suuntanumero)

Puhelin päiväsaikaan (mukaan lukien suuntanumero) 		

OIKEAKSI
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Borgensförbindelse NN FIN 2010:2

TODISTAVAT
Takaajan
omakätinen
nimikirjoitus
todistetaan
oikeaksi näiden
henkilöiden
toimesta

Yleiset takausehdot
(fin 2010:2)

1. SUMMALTAAN RAJOITETTU TAKAUS

Mikäli asiakas on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ja takauksen on allekirjoittanut vastuunalainen yhtiömies, ei tässä takaussitoumuksessa mahdollisesti tehty
takaussitoumuksen määränrajoitus vaikuta vastuunalaisen yhtiömiehen vastuuseen yhtiön velvoitteista Yhtiötä kohtaan.

men kautta lähetettyjä ilmoituksia on pidettävä saapuneina takaajalle ilmoituksen
lähettämisestä, mikäli ilmoitus on lähetetty takaajan ilmoittamaan numeroon tai
sähköiseen osoitteeseen.
Mikäli tällainen ilmoitus saapuu takaajalle normaalin konttoriajan ulkopuolella,
pidetään ilmoitusta saapuneena takaajalle seuraavan pankkipäivän aamuna.
Ilmoitus takaajalta Yhtiölle on tehtävä siihen osoitteeseen tai sähköiseen osoitteeseen, joka annetaan tämän sivun kääntöpuolella, sikäli kuin Yhtiö ei ole
pyytänyt vastausta toiseen osoitteeseen. Takaajalta tulevaa ilmoitusta pidetään
saapuneena Yhtiölle sinä pankkipäivänä, jona ilmoitus on saapunut ilmoitettuun
osoitteeseen.

2. VAKUUKSIEN HUOMIOONOTTAMISJÄRJESTYS

8. YHTIÖN VASTUUN RAJOITTAMINEN

Mikäli takaussitoumus rajoitetaan koskemaan tiettyä summaa, vastaa takaaja
– paitsi kyseisestä summasta ja korosta – maksuista ja kustannuksista, joita
Yhtiölle kertyy siitä, että takausta käytetään ja sen saatavan perimisestä, mille
takaus muodostaa vakuuden.

Mikäli asiakas ei täytä velvollisuuksiaan säilytystili-/tilisopimuksen mukaisesti,
jota/joita varten takaaja on mennyt takuuseen, on Yhtiöllä oikeus päättää, missä
järjestyksessä asetettuja vakuuksia (pantteja, takaussitoumuksia, ym.) aletaan
ottaa huomioon. Yhtiö voi päättää, missä järjestyksessä asiakkaan maksuvelvoitteet on maksettava tämän takauksen toimeenpanon kautta

3. TAKAAJAN OIKEUS PANTTIIN

Yhtiö ei ole vastuussa vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu Yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta syystä, kuten suomalainen tai ulkomainen
lainmääräys, suomalaisen tai ulkomaisen viranomaisen toimenpide, sotatoimi,
lakko, saarto, boikotti, työsulku tai muu vastaava tilanne, esimerkiksi tieto- tai
puhelinverkkovika. Lakon, saarron, boikotin ja työsulun ollessa kyseessä ehto
on voimassa, vaikka Yhtiö itse olisi tällaisen konfliktitoimenpiteen kohteena tai
ottaa osaa sellaiseen.

Mitä tulee takaajan oikeuteen asiakkaan panttaamaan omaisuuteen asiakkaan
säilytystili-/tilisopimuksen mukaisten velvollisuuksien vakuudeksi, mistä takaaja
on mennyt takuuseen, on voimassa seuraavaa:

Yhtiö ei korvaa muissa tapauksissa syntynyttä vahinkoa, mikäli Yhtiö on noudattanut tavanomaista varovaisuutta. Yhtiö ei missään tapauksessa ole vastuussa
välillisistä vahingoista.

a) pantin on muodostettava vakuus takaajan vaateille (takautumisvaatimuksiin)
asiakasta kohtaan siinä määrin kuin Yhtiö tai joku muu, jolle pantti on pantattu,
ei vaadi panttia,

Mikäli Yhtiöllä on esteitä joko kokonaan tai osittain ryhtyä näiden määräysten
mukaisiin toimenpiteisiin ensimmäisessä kappaleessa kuvattujen olosuhteiden
takia, voidaan nämä toimenpiteet siirtää siihen saakka, kunnes este on poistunut.
Mikäli Yhtiö tällaisten olosuhteiden vuoksi on estynyt toteuttamasta tai vastaanottamasta maksua, ei Yhtiö tai takaaja ole velvollinen maksamaan viivästyskorkoa.

b) mikäli pantti muodostaa vakuuden useiden yhtiömiesten vaateille, heillä on
oikeus panttiin suhteessa kunkin yhtiömiehen vaateisiin, sikäli kuin he eivät
toisin ole sopineet.
Takaajalla ei ole suhteessa Yhtiöön oikeutta muuhun Yhtiölle pantattuun
omaisuuteen.

9. SOVELLETTAVA LAKI
Näitä ehtoja tulkitaan ja sovelletaan Suomen lain mukaan.

4. PANTIN LUOVUTTAMINEN, PANTINHOITO
Yhtiö saa, niin kauan kuin Yhtiö ei ole ottanut takausta käyttöön, jättää pois
pantin, jota Yhtiön arvioinnin mukaan ei tarvita säilytystili- /tilisopimuksen
mukaisesti erääntyneen rahamäärän maksamiseen, jota/joita varten takaaja on
mennyt takuuseen, ilman että tämä vähentäisi takaajan vastuuta.
Yhtiö on suhteessa takaajaan velvollinen hoitamaan panttia vain siinä laajuudessa, joka seuraa säilytystili- /tilisopimuksesta, jota/joita varten takaaja on mennyt
takuuseen, taikka mahdollisesti tehdystä erityisestä panttisopimuksesta.

5. TAKAUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN
Mikäli takaaja on luonnollinen henkilö, takaus rajoittuu koskemaan niitä asiakkaan päävelkoja (mukaan lukien korko sekä kohdassa 1 tarkoitetut maksut ja
kustannukset) Yhtiötä kohtaan, mitkä syntyvät tai erääntyvät asiakkaan ja Yhtiön
välillä solmittujen sopimusten perusteella kymmenen vuoden kuluessa takaussitoumuksen allekirjoittamisesta lukien. Muiden kuin luonnollisten henkilöiden
osalta takaus on voimassa toistaiseksi.
Takaajalla ei ole oikeutta irtisanoa takaussitoumusta. Takaaja voi siitä huolimatta
kirjallisesti anoa, että Yhtiö irtisanoo säilytystili- /tilisopimuksen, jota varten
takaaja on mennyt takuuseen, päättymään aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Tällainen irtisanominen voi johtaa siihen, että takaajan on
pakko suorittaa velka takauksensa vuoksi.
Mikäli Yhtiö on vastaanottanut tällaisen pyynnön irtisanomisesta, mutta jättänyt sanomatta irti kyseessä olevaa säilytystili-/tilisopimusta päättymään nimetyn
aikavälin sisällä, päättyy takaussitoumus sen takaajan kohdalta, joka on anonut
irtisanomista, kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Yhtiö on ottanut vastaan
tämän anomuksen. Tätä ei kuitenkaan tapahdu, mikäli Yhtiö asiakkaan maksujen viivästymisestä johtuen ennen viimeksi mainitun määräajan loppumista on
kirjallisesti esittänyt takaussitoumukseen perustuvan vaatimuksen sitä takaajaa
kohtaan, joka on anonut irtisanomista.

6. TAKAAJAN OSOITTEENMUUTOS
Takaajan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti Yhtiölle osoitteensa muuttumisesta.

7. ILMOITUKSET
Ilmoituksia, jotka Yhtiö on lähettänyt kirjattuna kirjeenä tai tavallisena kirjeenä, on pidettävä saapuneena takaajalle viimeistään viidentenä pankkipäivänä
lähettämisestä, mikäli kirje on lähetetty takaajan ilmoittamaan osoitteeseen.
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