LUOTTOTILIHAKEMUS
Yrityksen tiedot

YRITYSASIAKKAAT

Päiväys

Yrityksen nimi (virallinen)

Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Laskutusosoite (jos eri kuin lähiosoite)

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin (suunta)

Verkkolaskuoperaattori ja verkkolaskuosoite
Toimiala

Perustamisvuosi

Yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite
Pankkiyhteys ja tilinumero

Yrityksen omistajien/yrittäjän tiedot (tai emoyhtiö)
Nimi

Henkilötunnus (Y-tunnus)

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Luottotilin ehdot
Luottoraja

( ) 3.500,00 €

Maksuehto

( )

€

( ) 7 pv netto

Allekirjoitukset
Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi ja täydellisiksi ja hyväksyn lisätietojen hankkimisen päätöstä varten.
Hyväksyn luottotilin ehdot.
Paikka ja päiväys

Yrityksen virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Myyjäliike
Paikka ja päiväys

Myyjäliike / käsittelijä

Luottotilin avaus
Käsittely pvm

Asiakasnumero

Päätös

( ) Hyväksytty ( ) Kielteinen

Syy:

Luottotilihakemuksen päätös lähetetty toimipisteeseen:

Faksi 010 569 3249 tai reskontra@veho.fi

Käsittelijä Myyntireskontrassa

YRITYSLUOTTOTILIN EHDOT

1. Luotonantaja
Nimi: Veho Oy Ab
(jäljempänä "Luotonantaja")
Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 0115761-6
Asiakaspalvelu: reskontra@veho.fi

2. Luottotilin myöntäminen
Luottotili voidaan myöntää Suomeen rekisteröidylle yhtiölle
(jäljempänä "Luotonsaaja"), jolla on Y-tunnus. Allekirjoittaessaan luottotilihakemuksen Luotonsaaja sitoutuu noudattamaan luottoa koskevia ehtoja ja luoton takaisinmaksuun.

tävissä olevaa luoton määrää ja luottotilille välittynyt lyhennyksen osuus puolestaan lisää kulloinkin käytettävissä olevaa
luoton määrää. Sovittua luottorajaa ei saa ylittää.

5. Luotosta perittävät maksut
Koron lisäksi Luotonsaaja on velvollinen suorittamaan Luotonantajalle erikseen määritellyt maksut ja palkkiot korvauksena
Luotonantajalle luotosta aiheutuvista kustannuksista. Tällaisia
maksuja ovat tilinhoitomaksu, mahdolliset luoton perimisestä
aiheutuvat perintäkulut sekä muut Luotonantajalle luotosta aiheutuvat kulut. Tilinhoitomaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan Luotonantajan vahvistaman hinnaston mukaan.

6. Korko
Luotto erääntyy maksettavaksi laskun eräpäivän mukaisesti.
Luotonantajan hyväksymä luottotilihakemus muodostaa
luottotilisopimuksen Luotonantajan ja Luotonsaajan kesken (jäljempänä "Luottotilisopimus").
Luottotilin myöntämisen edellytyksenä on, että luottotilihakemus on täytetty asiallisesti ja, että yritys on luottokelpoinen.
Luotonantaja varmistaa yrityksen luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja ilmoittaa
luotonsaajalle syyn luottohakemuksen hylkäämisestä, jos hylkääminen johtuu Luotonsaajan luottotiedoista. Luotonantaja
voi hylätä luottohakemuksen myös muulla katsomallaan perusteella.

3. Luottoraja
Luottoraja tarkoittaa Luotonsaajan käytössä olevaa luoton
enimmäismäärää. Luottoraja määritetään jokaisen Luotonsaajan kohdalla erikseen. Luotonantaja voi myöntää haettua
luottorajaa alemman luottorajan. Myönnetystä luottorajasta ilmoitetaan Luotonsaajalle.

4. Luottotilin käyttäminen
Luottotiliä voidaan käyttää ainoastaan Luotonantajan tarjoamien huoltopalveluiden yhteydessä. Luottotiliä ei voida käyttää esimerkiksi ajoneuvojen hankinnan yhteydessä.
Luottotiliä voivat käyttää ainoastaan henkilöt, jolle Luotonsaaja on myöntänyt oikeuden käyttää luottotiliä ilmoittamalla
siitä Luotonantajalle sekä henkilöt, joille Luotonsaaja on
myöntänyt valtakirjalla oikeuden käyttää luottotiliä.
Luotonantaja avaa myönnetyn luoton määräisen luottotilin
Luotonsaajan käyttöön välittömästi luottopäätöksen jälkeen.
Luotto on käytettävissä heti luottopäätöksen jälkeen.
Luotonsaajalla on oikeus käyttää luottoa luottosopimuksessa
sovitun luottorajan puitteissa. Luoton käyttäminen ja luottotililtä perittävät maksut ja palkkiot vähentävät kulloinkin käytet-

Luottotililtä myönnetty luotto on korotonta luottotiliä koskevassa laskussa mainittuun eräpäivään asti. Tämän jälkeen
Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain (633/1982) 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettua
viivästyskorkoa, joka on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva kyseisen lain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Viitekoron arvo tarkistetaan korontarkistuspäivinä, jotka ovat tammikuun ja heinäkuun ensimmäinen
päivä. (Korkolain 4 a §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko
1.1.2014: 8,5 %)
Jos viitekoron noteeraaminen lopetetaan tai keskeytetään,
luottoon sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen
tai ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, Luotonantaja
ja Luotonsaaja sopivat luottoon sovellettavasta uudesta viitekorosta.
Jos Luotonantaja ja Luotonsaaja eivät pääse sopimukseen
uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, luottoon sovellettavana viitekoron arvona käytetään
edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän
luottoon sovellettua viitekoron arvoa. Jos Luotonantaja ja Luotonsaaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden (6) kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, Luotonantajalla on oikeus irtisanoa Luottotilisopimus.

7. Todellinen vuosikorko
Luottotilin todellinen vuosikorko on korkoprosentti, joka saadaan laskemalla luotosta perittävät maksut ja palkkiot vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen olettaen, että korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin Luottotilisopimuksen ehtojen mukaisesti. Laskennassa on otettu huomioon mahdolliset
kuukausi- tai vuosimaksut sekä tilinhoitomaksu.

8. Laskutus ja maksaminen

Lasku postitetaan Luotonsaajalle Luotonantajan tiedossa olevaan osoitteeseen. Luotonsaajan tulee maksaa lasku Luottotilisopimuksen ehtojen mukaisesti. Laskuun sisältyvät luoton
lyhennys, mahdollinen korko viivästyneelle määrälle sekä
muut Luotonsaajalta perittävät maksut ja palkkiot. Laskun
maksamisessa on käytettävä viitettä ja muita laskussa pyydettäviä yksilöintitietoja.

9. Tilinhaltijan vastuu
Luotonsaaja on vastuussa luottotilin oikeudettomasta käytöstä, jos luottotilin oikeudeton käyttö johtuu Luotonsaajasta.

10. Luottotilisopimuksen voimassaolo
ja purkaminen
Luotto on jatkuva luotto ja luottotilisopimus on voimassa toistaiseksi.
Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus irtisanoa Luottotilisopimus. Luottotilisopimuksen irtisanomisesta tulee ilmoittaa
Luotonantajan asiakaspalveluun kirjallisesti faksilla numeroon
010
569
3249
tai
sähköpostitse
osoitteeseen
reskontra@veho.fi.
Luotonantajalla on oikeus irtisanoa Luottotilisopimus välittömästi, jos Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle virheellisiä
tai harhaanjohtavia tietoja luottotilihakemuksessa. Luotonantaja ilmoittaa Luottotilisopimuksen irtisanomisesta Luotonsaajalle kirjallisesti Luotonantajan tiedossa olevaan Luotonsaajan
osoitteeseen.
Kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa Luottotilisopimus välittömästi, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut Luottotilisopimuksen ehtoja.

11. Luotonantajan oikeus estää luottotilin käyttö
Luotonantajalla on välittömästi oikeus estää Luotonsaajaa
käyttämästä luottotiliä seuraavissa tilanteissa:
Luotonsaaja ei ole täyttänyt Luottotilisopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai muita velvollisuuksiaan Luotonantajaa kohtaan;
Luotonantajalla on syytä epäillä, että luottotiliä käytetään
oikeudettomasti, väärin tai vilpillisesti;
Luotonsaaja on maksukyvytön;
Luotonsaaja hakeutuu yrityssaneeraukseen tai konkurssiin;
Luotonsaaja ei ole maksanut luotosta perittäviä maksuja
tai palkkioita; tai
Luotonantaja voi kohtuudella olettaa, että Luotonsaaja ei
tule täyttämään maksuvelvoitteitaan Luotonantajaa kohtaan.
Jos Luotonantaja estää luottotilin käytön, ilmoittaa Luotonantaja tästä Luotonsaajalle kirjallisesti Luotonantajan tiedossa
olevaan Luotonsaajan osoitteeseen.

12. Sopimuksen peruuttaminen
Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä Luottotilisopimus ilmoittamalla siitä Luotonantajalle seitsemän (7) päivän
kuluessa siitä ajankohdasta, kun hän on saanut tai voinut
saada haltuunsa kappaleen Luottosopimuksesta.
Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajan kuluessa Luotonantajan asiakaspalveluun kirjallisesti faksilla numeroon 010
569 3249 tai sähköpostitse osoitteeseen reskontra@veho.fi.
Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää

Luotonsaajan nimi, Y-tunnus sekä Luotonsaajan virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys.
Peruuttamisoikeus on olemassa ainoastaan uuden Luottotilisopimuksen yhteydessä eikä peruuttamisoikeutta ole tehtäessä muutoksia Luottotilisopimukseen.

13. Sopimuksen siirto
Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä Luottotilisopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen kolmannelle osapuolelle edelleensiirto-oikeuksin Luotonsaajaa
kuulematta.

14. Ylivoimainen este
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille
kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut ennalta varautua ja jonka seurauksia se ei olisi huolellisesti toimienkaan voinut välttää. Luotonantaja ei vastaa myöskään
vahingosta, jos Luottotilisopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin Luotonantajalle laissa asetettuja
velvollisuuksia.
Luotonantaja ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu
lakosta, saarrosta, sulusta, boikotista tai muusta vastaavasta
olosuhteesta, vaikka se ei Luotonantajaa suoraan koskisikaan
tai vaikka Luotonantaja itse olisi siinä osallisena.
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan itseään kohdanneesta
ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se
on mahdollista.

15. Sopimusehtojen muuttaminen
Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottotilisopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu muutoksesta lainsäädännössä tai viranomaisen päätöksestä. Muutos tulee voimaan
aikaisintaan ilmoituksen jälkeisen kalenterikuukauden alusta.
Jos Luotonsaaja ei hyväksy Luottotilisopimuksen ehtojen
muutosta, on Luotonsaajalla oikeus irtisanoa Luottotilisopimus päättymään kohdan 10 ehtojen mukaisesti.

16. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tämän luottotilihakemuksen perusteella muodostuvaan Luottotilisopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki luottotilihakemukseen tai sen perusteella muodostuvaan Luottotilisopimukseen perustuvat riidat ratkaistaan ensimmäisessä oikeusasteessa Helsingin käräjäoikeudessa.

17. Muut ehdot
Luotonsaaja on velvollinen ilmoittamaan muuttuneen laskutusosoitteen Luotonantajalle sähköpostitse osoitteeseen
reskontra@veho.fi.

