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PANTTAUSSITOUMUS 

PANTINANTAJA Pantinantajan nimi: Henkilö- tai y-tunnus: 

Pantinantajan osoite: Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

PANTINSAAJA Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
PL 5
00531 Helsinki 

Puhelinnumero 
029 505 3000 

PANTIN MÄÄRÄ Pantinantaja panttaa tilillä nro: 
olevat varat  euroa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 

SITOUMUKSEN 
EHDOT 
(kohdat 1.1.–1.10.) 

1.1. Tilillä olevat varat on toistaiseksi pantattu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (jäljempä-
nä virasto) pantinantajan matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain 
(921/2017) 3 §:ssä tarkoitettujen matkustajien saatavien, jotka ovat syntyneet vakuu-
den voimassaoloaikana sekä niiden saatavien, jotka ovat syntyneet ennen vakuuden 
voimassaoloajan alkamista, palauttamista varten.  
1.2. Virasto voi esittää pankille maksuvaatimuksen matkapalveluyhdistelmien tarjo-
ajista annetun lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisissa tilanteissa. 
1.3. Pankilla on oikeus ja velvollisuus tilinomistajaa kuulematta tai muuta selvitystä 
vaatimatta maksaa virastolle viraston niin vaatiessa varoja tililtä panttauksen voimas-
saoloaikana.  
1.4. Viraston ei tarvitse vaatia tilillä olevia pantattuja varoja ensin pantinantajalta.  
1.5. Virasto ei ole sidottu Kauppakaaren pantin rahaksi muuttamista koskeviin sään-
nöksiin.  
1.6. Pantattuun tiliin ei liity pääomaa pienentäviä ehtoja. 
1.7. Tämä panttaus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan kolmen kuukauden 
kuluttua siitä, kun virasto on saanut pantinantajalta kirjallisen ilmoituksen panttaussi-
toumuksen päättymisestä.  
1.8. Pantinantaja vakuuttaa, ettei hän ole takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 
annetun lain (361/1999) 2 §:n 1 mom. 6 ja 9 kohtien mukainen yksityistakaaja tai 
yksityinen pantinantaja. 
1.9. Tähän asiakirjaan ei sovelleta muilta kuin asiakirjassa mainittujen määritelmien 
osalta takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annettua lakia (361/1999). 
1.10. Tähän panttaukseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lakia. Tämän panttauksen ehdot on laadittu 
suomen, ruotsin ja englanninkielellä. Mikäli suomen, ruotsin ja englanninkielisten 
ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja. Mikäli suomenkieliset 
ehdot ovat ristiriidassa voimassaolevan matkapakettilainsäädännön kanssa, noudate-
taan lakia. 

PANTINANTAJAN 
ALLEKIRJOITUS 

Pantinantaja hyväksyy tämän sitoumuksen ehdot ja on tietoinen siitä, ettei pankki ole 
velvollinen tutkimaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston oikeutta varojen nostamiseen. 

Paikka ja päivämäärä  

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

LIITTEET 
(kohdat 2.1.–2.3.) 

2.1. Kaupparekisteriote, josta käy ilmi pantinantajan nimenkirjoitusoikeus sekä avoi-
men yhtiön osalta mahdollinen yhtiömiesten sopimus, jolla on rajoitettu yhtiömiesten 
oikeutta yhtiön edustamiseen ja toiminimen kirjoittamiseen. Kaupparekisteriotteen on 
oltava alle kuukauden vanha. 
2.2. Kopio osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjasta, josta käy ilmi päätös varojen 
panttauksesta. 
2.3. Kopio mahdollisesta äänettömän yhtiömiehen valtuutuksesta edustaa komman-
diittiyhtiötä. 



- 2 - 

 

 
KUITTAAMATTOMUUSSITOUMUS 

PANKKI Pankin nimi, konttori ja yhteyshenkilön nimi: 
      

Pankin osoite: 
      
      

Yhteyshenkilön puhelinnumero:  
      
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: 
      

SITOUMUKSEN 
EHDOT 
(kohdat 3.1.–3.4.) 

3.1. Pankki sitoutuu maksamaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston vaatiman rahamäärän 
pantin määrään asti viraston ensimmäisestä kirjallisesta vaatimuksesta. Maksut tulee 
suorittaa veloituksetta Kilpailu- ja kuluttajaviraston yksilöimille tileille ja maksuissa 
tulee olla maininta ”Kilpailu- ja kuluttajavirasto” vapaassa tekstikentässä. 
3.2. Pankki sitoutuu olemaan käyttämättä kuittausoikeutta tällä tilillä oleviin varoihin. 
3.3. Talletuksesta ei ole annettu velkakirjalain (622/1947) 32 §:ssä tarkoitettua todis-
tusta. 
3.4. Tähän kuittaamattomuussitoumukseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkais-
taan Helsingin käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lakia. Tämän kuittaamattomuus-
sitoumuksen ehdot on laadittu suomen, ruotsin ja englanninkielellä. Mikäli suomen, 
ruotsin ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä 
ehtoja. 

PANKIN ALLEKIR-
JOITUS 

Pankki on tänään saanut tiedon tästä panttauksesta ja hyväksyy tämän sitoumuksen 
ehdot.  
 
                                                                       
Paikka ja päivämäärä                                         
 
      
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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