LAINAHAKEMUS
Saap. _______._______.2022

Lainan nro: _______________
A. R. Winterin rahaston lainahakemus
Lainan hakijat
Nimi:

Henk.tunnus:

S-posti ja puh.nro

Lähiosoite:

Postinro:

Postitoimipaikka

Nimi:

Henk.tunnus:

S-posti ja puh.nro

Lähiosoite:

Postinro:

Postitoimipaikka

Tiedot hakijasta:
Tilan tai toimipaikan nimi:

RNo tai y-tunnus:

Toiminnan laatu:
Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa erillistä liitettä)

Anottava lainasumma, kirjaimin ja numeroin, euroa:

Laina-aika:

8vuotta

10 vuotta, perustelu:

Takaajat
Nimi:

Henk.tunnus:

S-posti ja puh.nro

Lähiosoite:

Postinro:

Postitoimipaikka

Nimi:

Henk.tunnus:

S-posti ja puh.nro

Lähiosoite:

Postinro:

Postitoimipaikka

Muu tarjottava vakuus:

Paikka ja aika

Hakijan/ hakijoiden allekirjoitus

HAKIJAN/ TAKAAJAN TALOUSTIEDOT
A.R. Winterin rahasto

Nimen selvennys:
Hakija/

Nimi

Henkilö/ Y-tunnus

Postiosoite

Postinumero ja paikka

Siviilisääty

S-posti

Puhelin

takaaja

Ammatti/koulutus

Lasten lkm

Asumismuoto

Hakijan
tilinro
Työsuhde

Työnantaja

Osoite

Puhelin

Työsuhteen laatu

Työsuhteen alkamispvä

Työsuhteen päättymispvä

Muut tiedossa olevat työsuhteen jatkuvuuteen vaikuttavat asiat
Muut säännölliset
tulot

Ansio- ja työtulot
netto

Brutto

Pääomatulot €/aika

netto €/ kk

Luotonhoitokyky €/kk
Muut luotot

Kohdissa 1-2 ilmoitetaan tililuotoissa ja muissa limiittityyppisissä luotoissa myönnetty
määrä luottokohtaisesti ja muissa luotoissa jäljellä oleva pääoma luottokohtaisesti
1. Luotto- ja rahalaitoksissa olevat luotot, luotolliset tilit, luottokorttiluotot ja muut luotot
2. Muut luotot (kauppaliikkeiden luottokortit ja tavaraluotot)
3. Kaikki velanhoitomenot yhteensä kuukaudessa

Hakijan/
takaajan

Onko hakijalla/takaajalla ollut muita kuin

Onko hakijalla/takaajalla ollut tuomioistuimen

vähäisiä maksuviivästyksiä?

myöntämä velkajärjestely tai yrityssaneeraus?

Takaukset €

Kenelle annettu?

antamat
takaukset

Hakijan /

Varallisuuden laji?

Käypä arvo
(omistus osuus)€

Missä vakuutena

takaajan
varallisuus
Jos varallisuus muun kuin luoton vakuutena, velallisen nimi

Lisätiedot

Päävelan määrä

HAKIJAN/ TAKAAJAN TALOUSTIEDOT
A.R. Winterin rahasto
Edellä antamani tiedot vakuutan oikeaksi. Kaupunki käyttää luottoa myöntäessään hakijan henkilöluottotietoja. Tiedot
hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä.
Takaajana olen ymmärtänyt alla olevat yleiset takausehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.
Hakijan/ Takaajan allekirjoitus Paikka ja aika

Nimenselvennys
TIETOJA TAKAAJALLE
Tämän asiakirjan tarkoituksena on kertoa takaajalle yleisesti takauksesta sekä takaajan oikeuksista ja velvollisuuksista velan
myöntäneeseen tahoon nähden. Yksittäisen takauksen ehdot ovat takaussitoumuksessa.

1. Mikä on takaus?
Takauksessa takaaja ottaa vastuun toisen henkilön velan maksamisesta. Jos velallinen ei maksa sovitulla tavalla, velka
voidaan periä takaajalta. Takaussitoumuksen antamiseen on syytä suhtautua huolellisesta ja harkiten. Takaaja vastaa
takaamastaan velasta kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Käytännössä kaupungille annettavat takaukset ovat
aina omavelkaisia eli kaupunki voi vaatia maksua suoraan takaajalta heti, kun velka on erääntynyt.
Erityistakaus koskee yhtä tai useampaa takaussitoumuksessa yksilöityä velkaa.
Yleistakausta annettaessa ei yksilöidä, mistä veloista takaaja vastaa. Takaus on velallisen kaikkien nykyisten ja tulevien
velkojen vakuutena. Velallinen voi ottaa uusia lainoja ja takaaja vastaa niistäkin.

2. Takaaja
Takaaja voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö.
Takauksen antanutta luonnollista henkilöä kutsutaan yksityistakaajaksi. Yksityistakaajaa suojaavista säännöksistä ei
voida poiketa sopimusehdoilla. Yksityistakaajia eivät kuitenkaan ole velallisyrityksen tai sen emoyrityksen omistaja tai
johtoon kuuluva henkilö. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, vastuunalainen yhtiömies
tai henkilö, joka omistaa vähintään kolmasosan velkaa ottavasta yrityksestä tai sen emoyrityksestä.

3. Mistä takaaja vastaa
Takaaja vastaa velan pääoman ohella sen koroista sekä kuluista ja palkkioista. Jos viitekoron arvo tai valuuttamääräisen
velan valuuttakurssi muuttuu, takausvastuu vähenee tai kasvaa vastaavasti. Velan ehdot sitovat takaajaa.
Jos tarkoituksena on, että kaupunki saa periä takaajalta vain tietyn rahamäärän tai prosenttiosuuden velasta, tästä on
sovittava takaussitoumuksessa.

4. Useita takaajia
Vaikka takaajia on useita, takaaja saattaa joutua maksamaan yksin koko velan. Kaupunki ei ole velvollinen perimään
velkaa muilta takaajilta, vaikka he olisivatkin maksukykyisiä. Lisäksi takaajan kannattaa ottaa huomioon, että muiden
takaajien taloudellinen asema saattaa heikentyä takauksen antamisen jälkeen.

5. Yleistakaus
Yleistakauksen antavaa luonnollista henkilöä suojataan rajoittamalla takausvastuu määrällisesti ja ajallisesti. Takaaja ja
kaupunki sopivat määrästä, joka takaajalta voidaan enintään periä. Rahamäärä on ilmoitettava kiinteänä (esim 100 000
euroa). Myös korot ja muut liitännäiskustannukset sisältyvät tähän määrään, jollei niiden osalta ole sovittu erillistä
enimmäismäärää.
Takauksen ajallinen rajoitus tehdään yleensä ehdolla, jonka mukaan takaaja vastaa ainoastaan ennen määräpäivää
syntyneistä veloista. Tällöin määräpäivän ylittyminen ei lakkauta takaajan vastuuta vaan määrittää sen, mitkä velat
kuuluvat takauksen piiriin.
Jollei takausvastuuta ole rajattu edellä olevan mukaisesti, takaaja vastaa vain sellaisista veloista, joiden myöntämisen
yhteydessä takaus on annettu tai jotka ovat syntyneet ennen takaussitoumuksen antamista ja olivat tuolloin takaajan
tiedossa.
Takaussitoumuksessa sovitun määrällisen ja ajallisen rajoituksen lisäksi yleistakauksen antaneella henkilöllä on aina
oikeus määrätä ajankohta, jonka jälkeen syntyvästä velasta takaaja ei vastaa. Rajoitus tulee voimaan, kun takaajan
ilmoitus on saapunut kaupungille, jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa. Rajoitusilmoitus on syytä tehdä
kirjallisesti. Rajoitus ei vähennä takaajan vastuuta ennen rajoituksen voimaantuloa syntyneistä veloista korkoineen ja
liitännäiskustannuksineen. Yhden takaajan tekemä rajoitus ei vähennä muiden takaajien vastuuta.

HAKIJAN/ TAKAAJAN TALOUSTIEDOT
A.R. Winterin rahasto
Hakija/

Nimi

Henkilö/ Y-tunnus

Postiosoite

Postinumero ja paikka

Siviilisääty

S-posti

Puhelin

takaaja

Ammatti/koulutus

Lasten lkm

Asumismuoto

Hakijan
tilinro
Työsuhde

Työnantaja

Osoite

Puhelin

Työsuhteen laatu

Työsuhteen alkamispvä

Työsuhteen päättymispvä

Muut tiedossa olevat työsuhteen jatkuvuuteen vaikuttavat asiat
Muut säännölliset
tulot

Ansio- ja työtulot
netto

Brutto

Pääomatulot €/aika

netto €/ kk

Luotonhoitokyky €/kk
Muut luotot

Kohdissa 1-2 ilmoitetaan tililuotoissa ja muissa limiittityyppisissä luotoissa myönnetty
määrä luottokohtaisesti ja muissa luotoissa jäljellä oleva pääoma luottokohtaisesti
1. Luotto- ja rahalaitoksissa olevat luotot, luotolliset tilit, luottokorttiluotot ja muut luotot
2. Muut luotot (kauppaliikkeiden luottokortit ja tavaraluotot)
3. Kaikki velanhoitomenot yhteensä kuukaudessa

Hakijan/
takaajan

Onko hakijalla/takaajalla ollut muita kuin

Onko hakijalla/takaajalla ollut tuomioistuimen

vähäisiä maksuviivästyksiä?

myöntämä velkajärjestely tai yrityssaneeraus?

Takaukset €

Kenelle annettu?

antamat
takaukset

Hakijan /

Varallisuuden laji?

Käypä arvo
(omistus osuus)€

Missä vakuutena

takaajan
varallisuus
Jos varallisuus muun kuin luoton vakuutena, velallisen nimi

Lisätiedot

Päävelan määrä

HAKIJAN/ TAKAAJAN TALOUSTIEDOT
A.R. Winterin rahasto
Edellä antamani tiedot vakuutan oikeaksi. Kaupunki käyttää luottoa myöntäessään hakijan henkilöluottotietoja. Tiedot
hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä.
Takaajana olen ymmärtänyt alla olevat yleiset takausehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.
Hakijan/ Takaajan allekirjoitus Paikka ja aika

Nimenselvennys
TIETOJA TAKAAJALLE
Tämän asiakirjan tarkoituksena on kertoa takaajalle yleisesti takauksesta sekä takaajan oikeuksista ja velvollisuuksista velan
myöntäneeseen tahoon nähden. Yksittäisen takauksen ehdot ovat takaussitoumuksessa.

6. Mikä on takaus?
Takauksessa takaaja ottaa vastuun toisen henkilön velan maksamisesta. Jos velallinen ei maksa sovitulla tavalla,
velka voidaan periä takaajalta. Takaussitoumuksen antamiseen on syytä suhtautua huolellisesta ja harkiten. Takaaja
vastaa takaamastaan velasta kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Käytännössä kaupungille annettavat
takaukset ovat aina omavelkaisia eli kaupunki voi vaatia maksua suoraan takaajalta heti, kun velka on erääntynyt.
Erityistakaus koskee yhtä tai useampaa takaussitoumuksessa yksilöityä velkaa.
Yleistakausta annettaessa ei yksilöidä, mistä veloista takaaja vastaa. Takaus on velallisen kaikkien nykyisten ja
tulevien velkojen vakuutena. Velallinen voi ottaa uusia lainoja ja takaaja vastaa niistäkin.

7. Takaaja
Takaaja voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö.
Takauksen antanutta luonnollista henkilöä kutsutaan yksityistakaajaksi. Yksityistakaajaa suojaavista säännöksistä ei
voida poiketa sopimusehdoilla. Yksityistakaajia eivät kuitenkaan ole velallisyrityksen tai sen emoyrityksen omistaja tai
johtoon kuuluva henkilö. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, vastuunalainen
yhtiömies tai henkilö, joka omistaa vähintään kolmasosan velkaa ottavasta yrityksestä tai sen emoyrityksestä.

8. Mistä takaaja vastaa
Takaaja vastaa velan pääoman ohella sen koroista sekä kuluista ja palkkioista. Jos viitekoron arvo tai
valuuttamääräisen velan valuuttakurssi muuttuu, takausvastuu vähenee tai kasvaa vastaavasti. Velan ehdot sitovat
takaajaa.
Jos tarkoituksena on, että kaupunki saa periä takaajalta vain tietyn rahamäärän tai prosenttiosuuden velasta, tästä on
sovittava takaussitoumuksessa.

9. Useita takaajia
Vaikka takaajia on useita, takaaja saattaa joutua maksamaan yksin koko velan. Kaupunki ei ole velvollinen perimään
velkaa muilta takaajilta, vaikka he olisivatkin maksukykyisiä. Lisäksi takaajan kannattaa ottaa huomioon, että muiden
takaajien taloudellinen asema saattaa heikentyä takauksen antamisen jälkeen.

10. Yleistakaus
Yleistakauksen antavaa luonnollista henkilöä suojataan rajoittamalla takausvastuu määrällisesti ja ajallisesti. Takaaja
ja kaupunki sopivat määrästä, joka takaajalta voidaan enintään periä. Rahamäärä on ilmoitettava kiinteänä (esim
100 000 euroa). Myös korot ja muut liitännäiskustannukset sisältyvät tähän määrään, jollei niiden osalta ole sovittu
erillistä enimmäismäärää.
Takauksen ajallinen rajoitus tehdään yleensä ehdolla, jonka mukaan takaaja vastaa ainoastaan ennen määräpäivää
syntyneistä veloista. Tällöin määräpäivän ylittyminen ei lakkauta takaajan vastuuta vaan määrittää sen, mitkä velat
kuuluvat takauksen piiriin.
Jollei takausvastuuta ole rajattu edellä olevan mukaisesti, takaaja vastaa vain sellaisista veloista, joiden myöntämisen
yhteydessä takaus on annettu tai jotka ovat syntyneet ennen takaussitoumuksen antamista ja olivat tuolloin takaajan
tiedossa.
Takaussitoumuksessa sovitun määrällisen ja ajallisen rajoituksen lisäksi yleistakauksen antaneella henkilöllä on aina
oikeus määrätä ajankohta, jonka jälkeen syntyvästä velasta takaaja ei vastaa. Rajoitus tulee voimaan, kun takaajan
ilmoitus on saapunut kaupungille, jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa. Rajoitusilmoitus on syytä
tehdä kirjallisesti. Rajoitus ei vähennä takaajan vastuuta ennen rajoituksen voimaantuloa syntyneistä veloista
korkoineen ja liitännäiskustannuksineen. Yhden takaajan tekemä rajoitus ei vähennä muiden takaajien vastuuta.
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Postinumero ja paikka

Siviilisääty

S-posti

Puhelin

takaaja

Ammatti/koulutus

Lasten lkm

Asumismuoto

Hakijan
tilinro
Työsuhde

Työnantaja

Osoite

Puhelin

Työsuhteen laatu

Työsuhteen alkamispvä

Työsuhteen päättymispvä

Muut tiedossa olevat työsuhteen jatkuvuuteen vaikuttavat asiat
Muut säännölliset
tulot

Ansio- ja työtulot
netto

Brutto

Pääomatulot €/aika

netto €/ kk

Luotonhoitokyky €/kk
Muut luotot

Kohdissa 1-2 ilmoitetaan tililuotoissa ja muissa limiittityyppisissä luotoissa myönnetty
määrä luottokohtaisesti ja muissa luotoissa jäljellä oleva pääoma luottokohtaisesti
1. Luotto- ja rahalaitoksissa olevat luotot, luotolliset tilit, luottokorttiluotot ja muut luotot
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HAKIJAN/ TAKAAJAN TALOUSTIEDOT
A.R. Winterin rahasto
Edellä antamani tiedot vakuutan oikeaksi. Kaupunki käyttää luottoa myöntäessään hakijan henkilöluottotietoja. Tiedot
hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä.
Takaajana olen ymmärtänyt alla olevat yleiset takausehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.
Hakijan/ Takaajan allekirjoitus Paikka ja aika

Nimenselvennys
TIETOJA TAKAAJALLE
Tämän asiakirjan tarkoituksena on kertoa takaajalle yleisesti takauksesta sekä takaajan oikeuksista ja velvollisuuksista velan
myöntäneeseen tahoon nähden. Yksittäisen takauksen ehdot ovat takaussitoumuksessa.

11. Mikä on takaus?
Takauksessa takaaja ottaa vastuun toisen henkilön velan maksamisesta. Jos velallinen ei maksa sovitulla tavalla,
velka voidaan periä takaajalta. Takaussitoumuksen antamiseen on syytä suhtautua huolellisesta ja harkiten. Takaaja
vastaa takaamastaan velasta kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Käytännössä kaupungille annettavat
takaukset ovat aina omavelkaisia eli kaupunki voi vaatia maksua suoraan takaajalta heti, kun velka on erääntynyt.
Erityistakaus koskee yhtä tai useampaa takaussitoumuksessa yksilöityä velkaa.
Yleistakausta annettaessa ei yksilöidä, mistä veloista takaaja vastaa. Takaus on velallisen kaikkien nykyisten ja
tulevien velkojen vakuutena. Velallinen voi ottaa uusia lainoja ja takaaja vastaa niistäkin.

12. Takaaja
Takaaja voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö.
Takauksen antanutta luonnollista henkilöä kutsutaan yksityistakaajaksi. Yksityistakaajaa suojaavista säännöksistä ei
voida poiketa sopimusehdoilla. Yksityistakaajia eivät kuitenkaan ole velallisyrityksen tai sen emoyrityksen omistaja tai
johtoon kuuluva henkilö. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, vastuunalainen
yhtiömies tai henkilö, joka omistaa vähintään kolmasosan velkaa ottavasta yrityksestä tai sen emoyrityksestä.

13. Mistä takaaja vastaa
Takaaja vastaa velan pääoman ohella sen koroista sekä kuluista ja palkkioista. Jos viitekoron arvo tai
valuuttamääräisen velan valuuttakurssi muuttuu, takausvastuu vähenee tai kasvaa vastaavasti. Velan ehdot sitovat
takaajaa.
Jos tarkoituksena on, että kaupunki saa periä takaajalta vain tietyn rahamäärän tai prosenttiosuuden velasta, tästä on
sovittava takaussitoumuksessa.

14. Useita takaajia
Vaikka takaajia on useita, takaaja saattaa joutua maksamaan yksin koko velan. Kaupunki ei ole velvollinen perimään
velkaa muilta takaajilta, vaikka he olisivatkin maksukykyisiä. Lisäksi takaajan kannattaa ottaa huomioon, että muiden
takaajien taloudellinen asema saattaa heikentyä takauksen antamisen jälkeen.

15. Yleistakaus
Yleistakauksen antavaa luonnollista henkilöä suojataan rajoittamalla takausvastuu määrällisesti ja ajallisesti. Takaaja
ja kaupunki sopivat määrästä, joka takaajalta voidaan enintään periä. Rahamäärä on ilmoitettava kiinteänä (esim
100 000 euroa). Myös korot ja muut liitännäiskustannukset sisältyvät tähän määrään, jollei niiden osalta ole sovittu
erillistä enimmäismäärää.
Takauksen ajallinen rajoitus tehdään yleensä ehdolla, jonka mukaan takaaja vastaa ainoastaan ennen määräpäivää
syntyneistä veloista. Tällöin määräpäivän ylittyminen ei lakkauta takaajan vastuuta vaan määrittää sen, mitkä velat
kuuluvat takauksen piiriin.
Jollei takausvastuuta ole rajattu edellä olevan mukaisesti, takaaja vastaa vain sellaisista veloista, joiden myöntämisen
yhteydessä takaus on annettu tai jotka ovat syntyneet ennen takaussitoumuksen antamista ja olivat tuolloin takaajan
tiedossa.
Takaussitoumuksessa sovitun määrällisen ja ajallisen rajoituksen lisäksi yleistakauksen antaneella henkilöllä on aina
oikeus määrätä ajankohta, jonka jälkeen syntyvästä velasta takaaja ei vastaa. Rajoitus tulee voimaan, kun takaajan
ilmoitus on saapunut kaupungille, jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhempää ajankohtaa. Rajoitusilmoitus on syytä
tehdä kirjallisesti. Rajoitus ei vähennä takaajan vastuuta ennen rajoituksen voimaantuloa syntyneistä veloista
korkoineen ja liitännäiskustannuksineen. Yhden takaajan tekemä rajoitus ei vähennä muiden takaajien vastuuta.

