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Pankkitakaushakemus 

Pankkitakauksen tyyppi (valitse vaihtoehto)

Y-tunnus/Henkilötunnus

Toimeksiantotakauksissa/vahvistettavissa standby-rembursseissa  
Nordea lisää ulkomaisen pankin reklamointiajan.

Tarjoustakaus

Ennakkomaksun takaus

Hakijan viiteJakeluosoite

Virallinen nimi 

Osoitetoimipaikka

Virallinen nimi

Yhteyshenkilön nimi

Postinumero

Luottopäätöksellä Pankkitakaus annetaan

Hakemus Nordea Bank Oyj:lle ("pankki" tai "Nordea") pankkitakauksen tai standby-remburssin antamiseksi tai ulkomaisen pankin takauksen järjestämiseksi 
vastatakauksen avulla ("pankkitakaus") hakijan puolesta ja/tai lukuun tämän hakemuksen sisältämien ohjeiden mukaisesti.

Hakijan tiedot

Pankkitakauksen valuutta ja määrä Pankkitakauksen päättymispäivä

Yhteyshenkilön sähköposti/TelefaksiPuhelinnumero

Edunsaajan tiedot

Osoite

Yhteyshenkilön nimi

Puhelinnumero

Pankin nimi ja sijainti

Pankkitakauksen tiedot
Hakija hakee pankkitakausta puolesta, jolloin hakija sitoutuu 

vastuuseen pankille näiden yleisten ehtojen mukaisesti ja kirjaa vastasitoumuksen omiin vastuisiinsa. Pankki kirjaa vastasitoumuksen yksinomaan hakijan vastuuksi.

Työaikainen takaus

Maksunpidätystakaus

Luotto

Maksun takaus Luoton takaus

Muu velvoite, mikä:Tarjous

Tilivelkatakaus Vuokratakaus

Pankkitakauksessa taattava velvoite (sopimus)
Sopimus

Nordean asiakasvastuullinen yksikkö täyttää

Limiitistä 

Pankkitakausprovisio ja muut kulut: 

Paikka ja päivämäärä Pankkitakauksen antaminen on hyväksytty. 
Pankin nimi ja asiakasvastuullisen yksikön allekirjoitus

Pankkitakauksen tekstimalli (valitse vaihtoehto)

Takuuaikainen takausToimitustakaus Muu, mikä:

Sopimuksen numero Sopimuksen päiväys Sopimuksen valuutta ja määrä

Sopimuksen kohde

Pankkitakaukseen sovellettava lainsäädäntö ellei Suomen laki.
Muu laki, mikä

Pankin standardi omavelkainen 

Pankin standby-remburssi Sovelletaan ISP 98 Sovelletaan UCP 600

Liitteenä oleva tekstimalli/Aiemman takauksen mukainen tekstimalli, takauksen numero

Sovelletaan URDGPankin standardi on demand 

Jos pankkitakaus koskee rakentamiseen liittyvää sopimusta tai muuta velvoitetta

Allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä Hakijan virallinen nimi ja allekirjoitukset

Hakija hyväksyy tämän hakemuksen perusteella annetun pankkitakauksen. Hakija sitoutuu noudattamaan pankkitakaushakemuksen yleisiä ehtoja (”yleiset ehdot”), 
jotka ovat saatavilla osoitteesta https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/palvelumme/rahoitus/pankkitakaukset.html#tab=Yleiset-ehdot  tai pyynnöstä. Tämä sitoumus 
koskee myös pankkitakaukseen  hakijan pyynnöstä tehtyjä tai hyväksymiä muutoksia ja pidennyksiä. Jos hakija on antanut pankille yleisvastasitoumuksen, 
yleisvastasitoumuksen ehtoja sovelletaan siltä osin, kuin ne poikkeavat yleisistä ehdoista. Hakija panttaa yleisten ehtojen kohdan 6 (Vakuus) mukaisen vakuuden. 
Hakija (ei yksityishenkilö) suostuu tietojen luovuttamiseen yleisten ehtojen kohdan 11 (Tietojen antaminen) mukaisesti.

Pankkitakaus on alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena (RT 80271)

Pankkitakaus kattaa lisä- ja muutostyöt

Toteutustapa (valitse vaihtoehto)
Suora takaus, lähetetään 

Standby-remburssi, lähetetään SWIFT-sanomana

Toimeksiantotakaus (Nordean vastatakaus pankkitakauksen antavalle pankille), SWIFT-sanomana

Postitse edunsaajalle Postitse hakijalle

Pyydetään edunsaajan pankin vahvistus Ilman vahvistuspyyntöä

Välitetään SWIFT-sanomanaKuriirina edunsaajalle

Maksut ja palkkiot veloitetaan tililtä Muut ohjeet

SWIFT-koodi

Hakijan oma vastuu

Muu kuin hakijan vastuu

Pankkitakausnumero (Nordea täyttää)

https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/palvelumme/rahoitus/pankkitakaukset.html#tab=Yleiset-ehdot
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Pankkitakauksen tyyppi (valitse vaihtoehto)
Toimeksiantotakauksissa/vahvistettavissa standby-rembursseissa 
Nordea lisää ulkomaisen pankin reklamointiajan.
Tarjoustakaus
Ennakkomaksun takaus
Luottopäätöksellä 
Pankkitakaus annetaan
Hakemus Nordea Bank Oyj:lle ("pankki" tai "Nordea") pankkitakauksen tai standby-remburssin antamiseksi tai ulkomaisen pankin takauksen järjestämiseksi vastatakauksen avulla ("pankkitakaus") hakijan puolesta ja/tai lukuun tämän hakemuksen sisältämien ohjeiden mukaisesti.
Hakijan tiedot
Edunsaajan tiedot
Pankkitakauksen tiedot
Hakija hakee pankkitakausta
Täytetään vain, kun haetaan takausta muun kuin hakijan vastuusta esim. emoyhtiö hakee takausta tytäryhtiön puolesta. Taattavan virallinen nimi ja osoite.
puolesta, jolloin hakija sitoutuu 
vastuuseen pankille näiden yleisten ehtojen mukaisesti ja kirjaa vastasitoumuksen omiin vastuisiinsa. Pankki kirjaa vastasitoumuksen yksinomaan hakijan vastuuksi.
Työaikainen takaus
Maksunpidätystakaus
Maksunpidätystakaus Käytetään kansainvälisessä kaupassa (Retention money bond)
Luotto
Maksun takaus
Luoton takaus
Muu velvoite, mikä:
Tarjous
Tilivelkatakaus
Vuokratakaus
Pankkitakauksessa taattava velvoite (sopimus)
Sopimus
Nordean asiakasvastuullinen yksikkö täyttää
Limiitistä 
Pankkitakausprovisio ja muut kulut: 
Paikka ja päivämäärä
Pankkitakauksen antaminen on hyväksytty.
Pankin nimi ja asiakasvastuullisen yksikön allekirjoitus
Pankkitakauksen tekstimalli (valitse vaihtoehto)
Takuuaikainen takaus
Toimitustakaus
Muu, mikä:
Pankkitakaukseen sovellettava lainsäädäntö ellei Suomen laki.
Pankin standardi omavelkainen 
Omavelkainen takaus on liitännäinen taattavaan sopimukseen ja takaukseen sovelletaan lakia takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 361/19.3.1999.
Pankin standby-remburssi 
Sovelletaan ISP 98
ISP 98 = International Standby Practices Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) säännöt Standby-rembursseille. Käytetään kansainvälisessä kaupassa.
Sovelletaan UCP 600
UCP 600 = Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) yhdenmukaiset remburssisäännöt. Käytetään kansaivälisessä kaupassa.
Liitteenä oleva tekstimalli/Aiemman takauksen mukainen tekstimalli, takauksen numero
Sovelletaan URDG
URDG = Uniform Rules for Demand Guarantees. Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) yhdenmukaiset säännöt demand-takuita varten viimeksi julkaistussa muodossaan. Käytetään pääasiassa kansainvälisessä kaupassa.
Pankin standardi on demand 
Ensi vaateesta maksettava itsenäinen sitoumus, johon ei sovelleta lakia takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 361/19.3.1999. 
Jos pankkitakaus koskee rakentamiseen liittyvää sopimusta tai muuta velvoitetta
Allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä
Hakijan virallinen nimi ja allekirjoitukset
Hakija hyväksyy tämän hakemuksen perusteella annetun pankkitakauksen. Hakija sitoutuu noudattamaan pankkitakaushakemuksen yleisiä ehtoja (”yleiset ehdot”), jotka ovat saatavilla osoitteesta https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/palvelumme/rahoitus/pankkitakaukset.html#tab=Yleiset-ehdot  tai pyynnöstä. Tämä sitoumus koskee myös pankkitakaukseen  hakijan pyynnöstä tehtyjä tai hyväksymiä muutoksia ja pidennyksiä. Jos hakija on antanut pankille yleisvastasitoumuksen, yleisvastasitoumuksen ehtoja sovelletaan siltä osin, kuin ne poikkeavat yleisistä ehdoista. Hakija panttaa yleisten ehtojen kohdan 6 (Vakuus) mukaisen vakuuden. Hakija (ei yksityishenkilö) suostuu tietojen luovuttamiseen yleisten ehtojen kohdan 11 (Tietojen antaminen) mukaisesti.
Pankkitakaus on alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena (RT 80271)
Käytetään kotimaisissa takauksissa. Liittyy rakennusurakoihin (YSE 1998), joissa sivu-urakat alistetaan pääurakoitsijalle. Takaus kattaa toissijaisesti alistamissopimukseen perustuvan vastuun. Toissijaisina edunsaajina alistamissopimuksen muut osapuolet.
Pankkitakaus kattaa lisä- ja muutostyöt
Käytetään kotimaisisssa takauksissa. Liittyy rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). YSEn mukaan urakan vakuuksien tulee kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Usein halutaan, että asia kirjataan erikseen myös takaussitoumukseen.
Toteutustapa (valitse vaihtoehto)
Suora takaus, lähetetään 
Standby-remburssi, lähetetään SWIFT-sanomana
Toimeksiantotakaus (Nordean vastatakaus pankkitakauksen antavalle pankille), SWIFT-sanomana
Toimeksiantotakaus:Ulkomainen pankki antaa kauppasopimuksen edellyttämän takauksen Nordean vastatakuuta vastaan.
Postitse edunsaajalle
Edunsaaja Suomessa.
Postitse hakijalle
Pyydetään edunsaajan pankin vahvistus
Ilman vahvistuspyyntöä
Välitetään SWIFT-sanomana
Välitetään SWIFT -sanomana:Ulkomainen pankki toimii postikonttorina ja vain välittää Nordean suoran takauksen edunsaajalle.
Kuriirina edunsaajalle
Edunsaaja ulkomailla. Kun takaus toimitetaan kuriirilla edunsaajalle, ilmoita edunsaajan katuosoite ja edunsaajan yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero.
Hakijan oma vastuu
Muu kuin hakijan vastuu
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