Tulostuslomake

Tilisopimus

Käteistili

Luotollinen tili

Asiakkaan tiedot

Yritys
Y-tunnus
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköposti
Yhteyshenkilö tiliasioissa
Arvioitu luoton tarve
Vakuusjärjestely

omavelkainen takaus

Voimme vastaanottaa verkkolaskuja
Verkkolaskuosoite
Operaattori
Välittäjän tunnus

Myyjä täyttää

Henkilöllisyys tarkistettu

Toimipaikka / myyjä
ABC-luokka

Alennus %

Mainospostitus K/E

Koontilasku K/E

Sopimushinnasto
Lisätietoa

Edellä annetut tiedot vakuutetaan oikeiksi. Sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassa olevia maksu- ja
luottoehtoja. Tilisaatavan suorituksen viivästyessä eräpäivästä ostaja sitoutuu suorittamaan kulloinkin voimassa
olevan viivästyskoron , sekä velan perinnästä aiheutuvat kustannukset.
Maksuehtojen noudattajättämisen seurauksena varaudumme luoton välittömään lakkauttamiseen.
Asiakkaan tiedot rekisteröidään Maalarimestarien Oy:n tietojärjestelmään laskutusta ja
luotonvalvontaa varten. Luottotiedot tarkastetaan luottotiedoista. Vuoden käyttämättä ollut tili voidaan poistaa
rekisteristä. Kauppasuhteessa noudatetaan yleisiä ja kulloinkin erikseen sovittavia kauppaehtoja. Toimitettava tavara
on Maalarimestarien Oy:n omaisuutta kunnes se on kokonaan maksettu.

Paikka _________________

Allekirjoitus __________________________________________________________

Päiväys

Nimenselvennys _____________________________________________

/

20______

TAKAUSSITOUMUS
Allekirjoittaneet sitoutuvat omavelkaiseen, yhteisvastuulliseen takaukseen kaikkien edellä mainitun
yrityksen nimissä tulevien tavaraluottojen ja rahoituskorkojen maksamisessa.
Tämä takaus päättyy, kun velallisen sitoumukset velkojaa kohtaan on hoidettu ja siitä on kulunut
91 päivää. Olemme tutustuneet kääntöpuolella olevaan selvitykseen omavelkaisen takauksen
sisällöstä ja oikeudellisesta merkityksestä.
Päiväys
/
20____
Takaaja ilmoittaa olevansa
velallisyhtiön: omistaja

omistusosuus_______%

Hall jäsen

tj

Muu

Takaaja katsoo olevansa perillä velallisyhtiön maksukyvystä. Takaus on rajoitettu summaan: 100.000 €.
Takaaja allekirjoitus __________________________ __________________________________
Nimen selvennys

__________________________

__________________________________

Todistavat

__________________________ __________________________________

Takaussitoumusliite
Omavelkaisen takauksen sisällöstä ja oikeudellisesta merkityksestä
Omavelkaisessa takauksessa takaaja vastaa päävelallisen velasta kuten omastaan. Velkoja voi vaatia takaajalta suoritusta heti päävelallisen
velan eräännyttyä. Yhteisvastuullisessa takauksessa kukin takaaja vastaa velkojalle päävelallisen koko velasta. Kun takaaja on takauksensa
perusteella suorittanut päävelallisen velkaa velkojalle, syntyy takaajalle täysimääräinen takaussaamisen periminen päävelalliselta.
Takaajan omana velvollisuutena on pyrkiä varmistamaan se, että takautumissaamisen periminen päävelalliselta onnistuu. Takaaja saa
myös periä
takautumissaamistaan mahdollisilta muilta takaajilta kultakin tämän osuuden.
Takautumisvastuun laajuus Maalarimestarien Oy:hyn:
Päävelallisen vastuut, joista takaaja takaussitoumuksensa mukaisesti vastaa Maalarimestarien Oy:lle, syntyvät:
1) päävelallisen ostaessa tavaraa tililuotolla Maalarimestarien Oy:stä.
2) päävelallisen ostaessa tavaraa Maalarimestarien Oy:n suostumuksella kolmannelta yritykseltä laskutuksen
tapahtuessa Maalarimestarien Oy:n suostumuksella Maalarimestarien Oy:n kautta.
3) viivästyneistä suorituksista johtuvista viivästyskoroista ja muistutusmaksuista
4) perintäkuluista jotka ovat aiheutuneet suoritusten laiminlyönneistä
5) muista tilisaatavan perintään johtaneista kuluista
Tavallista on, että päävelallisen vastuiden euromäärä vaihtelee eri aikoina.
Tilinavauslomakkeessa mainittu arvioitu luotontarve ei merkitse samaa kuin luottoraja. Luottoraja on pääsääntöisesti Maalarimestarien
Oy:n sisäiseen käyttöön määrittämä raja joka muuttuu asiakkaan osto- ja maksukäyttäytymisen mukaan. Takaus on kuitenkin rajattu
suurimmillaan kattamaan sopimuksessa mainitun summan.
Maalarimestarien Oy:n henkilötietojen käsittelystä ja ylläpidosta saat lisätietoa paikasta:
http://www.mestarit.fi/rekisteriseloste

