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PANTSÄTTNINGSFÖRBINDELSE
PANTSÄTTARE

Pantsättarens namn:

Personbeteckning eller FO-nummer:

Pantsättarens adress:

Telefonnummer:
E-postadress:

PANTHAVARE

Konkurrens- och konsumentverket
Telefonnummer
PB 5
029 505 3000
00531 Helsingfors
PANTBELOPP
Pantsättaren pantsätter hos Konkurrens- och konsumentverket de medel,
euro, som finns på konto nr
.
VILLKOR FÖR FÖR1.1. Medlen på kontot har pantsatts tills vidare hos Konkurrens- och konsumentverket (nedan
BINDELSEN
verket) för återbetalning av de fordringar av pantsättarens resenärer i enlighet med 3 § i lagen
(punkterna 1.1.–1.10.) om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017), som uppkommit under säkerhetens
giltighetstid och fordringar som uppkommit innan säkerheten trädde i kraft.
1.2. Verket kan utfärda betalningskrav till banken i situationer som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten
i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster.
1.3. När verket så yrkar har banken under pantsättningens giltighetstid rätt och skyldighet att
utan att höra kontoinnehavaren eller utan att kräva annan utredning betala medel från kontot till
verket.
1.4. Verket behöver inte först kräva de pantsatta medlen som finns på kontot av pantsättaren.
1.5. Verket är inte bundet av Handelsbalkens bestämmelser om omvandling av pant till pengar.
1.6. Det pantsatta kontot är inte förenat med några villkor som minskar kapitalet.
1.7. Pantsättningen kan sägas upp så att den upphör tidigast tre månader från den tidpunkt då
verket av pantsättaren har fått en skriftlig anmälan om att pantsättningsförbindelsen upphör.
1.8. Pantsättaren intygar att denne inte är en enskild borgensman eller en enskild pantsättare i
enlighet med 2 § 1 mom. punkterna 6 och 9 i lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999).
1.9. Lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999) tillämpas endast på de definitioner som
används i detta dokument.
1.10. Eventuella tvister i anledning av pantsättningen avgörs i Helsingfors tingsrätt med tillämpande av finsk lag. Villkoren för pantsättningen har upprättats på finska, svenska och engelska.
Om de olika språkversionerna skiljer sig åt iakttas de finskspråkiga villkoren. Om de finskspråkiga villkoren strider mot gällande lagstiftning om paketresor, ska lagen tillämpas.
PANTSÄTTARENS
Pantsättaren godkänner villkoren för denna förbindelse och är medveten om att banken inte har
UNDERSKRIFT
skyldighet att pröva Konkurrens- och konsumentverkets rätt att ta ut medel.

Ort och datum

BILAGOR
(punkterna 2.1.–2.3.)

Underskrift och namnförtydligande
2.1. Ett handelsregisterutdrag, av vilket det framgår pantsättarens firmateckningsrätt samt i
fråga om ett öppet bolag ett eventuellt avtal mellan bolagsmännen genom vilket bolagsmännens
rätt att företräda bolaget och teckna firma har begränsats. Handelsregisterutdraget får vara
högst en månad gammalt.
2.2. En kopia av ett mötesprotokoll från aktiebolagets styrelsemöte, av vilket beslutet om pantsättning av medlen framgår.
2.3. En kopia av en eventuell fullmakt för en tyst bolagsman att företräda ett kommanditbolag.
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BANKEN

FÖRBINDELSE OM ATT INTE UTNYTTJA KVITTNINGSRÄTT
Bankens namn, kontor och kontaktpersonens namn:
Bankens adress:

Kontaktpersonens telefonnummer:
Kontaktpersonens e-postadress:

VILLKOR FÖR FÖRBINDELSEN
(punkterna 3.1.–3.4.)

BANKENS UNDERSKRIFT

3.1. Banken förbinder sig att på första skriftliga yrkande från Konkurrens- och konsumentverket betala det penningbelopp upp till pantbeloppet som verket yrkar. Betalningarna ska
avgiftsfritt erläggas på konton enligt Konkurrens- och konsumentverkets specifikationer,
varvid texten ”Konkurrens- och konsumentverket” ska anges i det tomma textfältet.
3.2. Banken förbinder sig att inte utnyttja sin kvittningsrätt till medlen på detta konto.
3.3. Bevis enligt 32 § i lagen om skuldebrev (622/1947) har inte getts på depositionen.
3.4. Eventuella tvister i anledning av förbindelsen att avstå från kvittningsrätt avgörs i
Helsingfors tingsrätt med tillämpande av finsk lag. Villkoren för förbindelsen att avstå från
kvittningsrätt har upprättats på finska, svenska och engelska. Om de olika språkversionerna skiljer sig åt iakttas de finskspråkiga villkoren.
Banken har i dag fått kännedom om pantsättningen och godkänner villkoren för förbindelsen.

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

