
                                        LUOTTOTILISOPIMUS / TAKAUSSITOUMUS 
SKUBA SUOMI OY       Lähetä täytetty hakemus faksilla numeroon 09-2216203 

               tai skannattuna  osoitteeseen: info@skuba.fi

LUOTTOTILIN HAKIJA:__________________________________________________Y-tunnus:___________________

Laskutusosoite:___________________________________________________________________________________

Toimitusosoite (mikäli eri):__________________________________________________________________________

Pankkiyhteys ja tilinumero: _________________________________________________________________________

Yhteyshenkilön nimi, puh. ja sähköposti: ______________________________________________________________

Toimiala: Jälleenmyyjä: ___ Korjaamo: ___ Kuljetusliike: ___ Autoilija: ___ Linja-autoliike: ___ 

Autoja kalustossa - Merkki / Malli / määrä: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Omavelkainen takaussitoumus asiakkaan ostamien tuotteiden maksun suorittamiseksi

Takauksen alainen luottoraja: ______________________ €

Luoton takaaja/takaajat – nimi – henkilötunnus – asema yrityksessä – omistusosuus – osoite – puhelinnumero:

_____________________________________________________________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys  _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys  _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys  _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Vakuutan edellä annetut tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan tämän sopimuksen ja takauksen, sekä liitteenä olevien 
luottotilisopimuksen ja takaussitoumuksen ehtoja. 

Hyväksyn,  että  kalustoni  tiedot  tallennetaan  Skuba  Suomi  Oy:n  tietojärjestelmään  helpottamaan  oikeiden  varaosien 
löytymistä.

Allekirjoitukset

___________________________ ______________________________________________
Paikka ja päivämäärä Yrityksen virallinen allekirjoitus ja nimen selvennys

Takauksen oikeaksi todistavat:

__________________________________________ ___________________________________________
Allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero Allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero

Myyjän tiedot:

___________________________ ______________________________________________
Paikka ja päivämäärä Myyjäliike / käsittelijä

Luottopäätös:

____________________ _____________ __________________________________
Tilinavaus päivämäärä Asiakasnumero Luottosopimuksen hyväksyjä

Skuba Suomi Oy Nordea 101430-238465 Puhelin     010-2293080
Juhanilantie 4 SWIFT NDEAFIHH Y-tunnus 1943250-8
01740 Vantaa IBAN FI6710143000238465 Kotipaikka   Vantaa

mailto:info@skuba.fi


Luottotilisopimuksen ja takaussitoumuksen ehdot

1. Määritelmät ja selvennökset
1.1.    Asiakas  tarkoittaa  elinkeinonharjoittajaa,  joka  on  hakenut  Skuba  Suomi  Oy:ltä  luottotilihakemuksella 

luottotiliä ja jonka hakemuksen Skuba Suomi Oy on hyväksynyt.
1.2. Takaus tarkoittaa sitä, että takaaja sitoutuu vastaamaan takaussitoumuksen velvoitteista asiakkaan puolesta 

Skuba  Suomi  Oy:tä  kohtaan  kuin  omasta  velastaan.  Takaajalta  voidaan  suoraan  vaatia  asiakkaan 
maksuvelvoitteiden  suorittamisesta,  vaikka  takaajan  ja  asiakkaan  välinen  intressiyhteys  lakkaisi.  Skuba 
Suomi Oy voi vaatia, että koko maksu tulee yhden tai useamman takaajan suoritettavaksi. 

1.3 Päävelka tarkoittaa yhden tai useamman velan tai Skuba Suomi Oy:n muun saatavan pääomaa, korkoja, 
viivästyskorkoja,  Skuba  Suomi  Oy:n  hinnaston  mukaisia  maksuja  ja  palkkioita,  muita  kuluja  ja 
maksuvelvoitteita. 

2. Luottotilisopimuksen ja takaussitoumuksen syntyminen
2.1.    Asiakas  voi  hakea  luottotiliä  täyttämällä  luottotilihakemuksen  ja  toimittamalla  sen  Skuba  Suomi  Oy:lle. 

Allekirjoittamalla  luottotilihakemuksen  asiakas  sitoutuu  noudattamaan  kulloinkin  voimassa  olevia 
luottotilisopimuksen ehtoja. 

2.2. Luottotilin  myöntämisen  ehtona  on  luonnollisten  henkilöiden  ja/tai  oikeushenkilön  omavelkaisen 
takaussitoumuksen antaminen. Takausvastuu syntyy, kun takaaja allekirjoittaa takaussitoumuksen ja Skuba 
Suomi Oy sen hyväksyy. Skuba Suomi Oy ratkaisee takaajien määrän ja laadun tapauskohtaisesti.   

2.3.     Asiakas ja takaaja hyväksyvät, että Skuba Suomi Oy hankkii omalla kustannuksellaan asiakkaan ja takaajan 
luottotiedot. 

2.4.  Luottotilisopimus tulee voimaan Skuba Suomi Oy:n lähetettyä hyväksymisestä ilmoituksen asiakkaalle. 

3. Asiakkaan ja takaajan tiedot
3.1. Asiakkaan  tulee  ilmoittaa  muutoksista  luottotilihakemukseen  ilmoittamiinsa  tietoihin  Skuba  Suomi  Oy:lle 

välittömästi. Mikäli Asiakkaan kaupparekisteriin merkitty toiminimi tai yhtiömuoto / Y-tunnus muuttuu, tulee 
asiakkaan toimittaa uusi luottotilihakemus Skuba Suomi Oy:lle.  

3.2. Asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin. 
3.3. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Skuba Suomi Oy:lle arvonlisäverovelvollisuutensa. 
3.4. Asiakas  on  velvollinen  ilmoittamaan  Skuba  Suomi  Oy:lle  välittömästi,  mikäli  asiakas  poistetaan 

ennakkoperintärekisteristä tai asiakkaan arvonlisäverovelvollisuudessa tapahtuu muutos. 
3.5. Asiakkaan  tulee  ilmoittaa  Skuba  Suomi  Oy:lle  välittömästi  asiakkaan  omistuksessa  tapahtuneista 

olennaisista muutoksista. 
3.6. Takaajan  tulee  itse  hankkia  tietoonsa  asiakkaan  taloudelliset  mahdollisuudet  suoriutua  takausvastuun 

alaisista velvoitteista.  
3.7. Takaajan  tulee  viipymättä  ilmoittaa  Skuba  Suomi  Oy:lle  takaussitoumuksen  allekirjoittamisen  jälkeen 

taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneesta olennaisesta heikkenemisestä, sekä muuttuneista osoitteistaan 
ja yhteystiedoistaan

4. Maksuehdot ja maksuviivästyksen seuraamukset.
4.1. Asiakkaan tulee suorittaa lasku sovittua maksuehtoa noudattaen. 
4.2. Skuba Suomi Oy perii asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan kuukausittaisen tilinhoitomaksun.
4.3. Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien 16 % vuosittaista viivästyskorkoa.  Lisäksi asiakas 

on velvollinen maksamaan Skuba Suomi Oy:n kulloinkin voimassaolevat maksumuistutus- ja perintäkulut.  
4.4. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki luottotilisopimukseen perustuvat laskut täysimääräisinä, eikä asiakkaalla 

ole  minkäänlaista  vähennys-  tai  kuittausoikeutta  mahdollisten  vastasaataviensa, tai  tuotteeseen, tai 
toimitukseen liittyvän reklamaationsa perusteella. 

4.5. Takaaja vastaa asiakkaan kaikista maksuvelvoitteista pitäen sisällään pääoman korot, sekä maksuista ja 
kustannuksista,  joita  Skuba Suomi Oy:lle  syntyy siitä,  että  saatavia  peritään  sekä tililuottoa ja  takausta 
käytetään.  

4.6. Takaussitoumuksen ylärajalla tarkoitetaan velan pääoman ylärajaa, josta takaaja enintään vastaa. 

5. Luottotilisopimuksen ja takaussitoumuksen voimassaolo
5.1. Luottotilisopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kunnes jompikumpi sopijapuoli irtisanoo sopimuksen. 
5.2. Takaus luonnollisen henkilön antamana koskee niitä asiakkaan velvoitteita  Skuba Suomi Oy:tä kohtaan, 

jotka  syntyvät  tai  erääntyvät  kymmenen vuoden kuluessa  takaussitoumuksen  allekirjoittamisesta  lukien. 
Takaus on voimassa toistaiseksi muiden kuin luonnollisten henkilöiden osalta.  

 5.3. Takaajalla  on  oikeus  irtisanoa  takaussitoumus  ilmoittamalla  siitä  Skuba  Suomi  Oy:lle  kirjallisesti  ja 
todistettavasti.  Irtisanomisen jälkeen takaaja vastaa ennen irtisanomishetkeä syntyneistä vastuista, sekä 
irtisanomisen jälkeen syntyneistä koroista ja muista liitännäiskustannuksista.   

5.4. Takaus on velan maksusta huolimatta  aina voimassa, jos velan maksu peräytetään tai  velka saatetaan 
uudestaan  voimaan  viranomaispäätöksen  taikka  takaisinsaannista,  yrityksen  saneerauksesta  tai 
yksityishenkilön velkajärjestelystä kulloinkin voimassa olevien säännösten tai tuomioistuimen päätöksen tai 
muusta vastaavasta syystä.

6. Sovellettavat ehdot, laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen
6.1. Tähän tililuottosopimukseen sovelletaan Skuba Suomi Oy:n voimassaolevia myynti- ja takuuehtoja.
6.2. Tähän  tililuottosopimukseen  ja  takaussitoumukseen  sovelletaan  Suomen  lakia.  Mahdolliset  riitaisuudet 

ratkotaan ensiasteisena Helsingin käräjäoikeudessa. 
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