Vastatakuu
– viejän riskivakuutus ja vastavakuus
vakuudenantajalle

• Vastatakuu on vasta-

Vastatakuun muodot ja takuukate
Vastavakuus viejän puolesta pankille
Takuu on vastavakuus pankille, joka antaa viejän puolesta takauksen
ulkomaiselle ostajalle. Pankilla on oikeus saada korvausta takuun
perusteella, jos ostaja ottaa takauksen käyttöön. Takuukate pankille
vaihtelee hankekohtaisesti ja on enintään 80 %. Finnvera perii pankille maksamansa korvauksen täysimääräisenä viejältä (ks. kuvio).
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vakuus pankille, joka
antaa viejän puolesta
takauksen ulkomaiselle
ostajalle. Tilaajan
edellyttämiä takauksia
ovat esim. tarjous-,
ennakon-, toimitus- ja
vastuuajan takaus.

• Vastatakuulla viejä voi

vakuuttaa pankin
ostajalle antaman
takauksen perusteettoman käyttöönoton.

• Takuuta voidaan käyttää
Riskivakuutus viejälle
Takuu on vakuutus viejälle takauksen käyttöönoton varalta. Takuu
kattaa takauksen perusteettoman ja poliittisista riskeistä aiheutuvan
käyttöönoton.
Poliittisia riskejä ovat sota, kapina tai muu vastaava ostajan maan tapahtuma, joka estää viejää täyttämästä toimitussopimuksen velvoitteita ja jonka seurauksena ostaja ottaa takauksen käyttöön. Takuu ei
kata viejän toimenpiteistä aiheutuvaa käyttöönottoa.
Finnvera korvaa viejälle takuukatteen mukaisen osuuden käyttöönotetun takauksen määrästä. Takuukate on yleensä 90 %, jos tappion
syynä on perusteeton käyttöönotto. Jos tappio aiheutuu poliittisesta
tapahtumasta, takuukate on yleensä 95–100 % (ks. kuvio seur.
sivulla).

joko ostajaan, viejään
tai molempiin osapuoliin
liittyvien riskien kattamiseen riippuen pankin ja
viejän vakuutustarpeista.

Vastavakuus pankille ja riskivakuutus viejälle
Takuu on vastavakuus pankille. Samalla se turvaa viejää takauksen
perusteettoman tai poliittisen tapahtuman aiheuttaman käyttöönoton varalta.
Finnvera perii viejältä joko kokonaan tai osittain korvauksen, jonka
se on maksanut pankille takuun perusteella. Finnveran takautumisoikeuden suuruus viejään nähden määräytyy sen mukaan, mikä on
aiheuttanut korvattavan tappion ja mikä on takuukateprosentti.
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saatavissa Finnveran
internet-sivuilta.
Vastakuuta voit hakea
myös sähköisesti osoitteessa www.finnvera.fi
– Asioi sähköisesti.
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029 460 2580 –
neuvontaa rahoitukseen
ja hakemusten
täyttämiseen liittyvissä
asioissa.
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Jos tappion syynä on takauksen perusteeton käyttöönotto, tai jos
tappio johtuu poliittisesta riskistä, Finnvera ei yleensä käytännössä
peri korvausta viejältä. Kaikissa muissa tapauksissa Finnvera perii
viejältä pankille maksamansa korvauksen täysimääräisenä.

Takuun myöntämisen edellytyksiä

Harkitessaan takuun myöntämistä Finnvera tutkii viejän, ostajan
ja ostajan maan luottokelpoisuuden. Takuun myöntämisen edellytyksiin vaikuttavat myös toimitussopimuksen lakivalinta ja riitojen
ratkaisumenettely.

Takuusta perittävät maksut
Takuumaksu määritellään kussakin tapauksessa erikseen, ja siihen
vaikuttavat katettavat riskit, ostajan ja ostajan maan sekä viejän
luottokelpoisuus. Takuuhakemuksen käsittelystä ja takuuseen tehtävistä muutoksista peritään käsittelymaksu.

Takuun hakeminen
Takuuta hakee viejä.
Lisätietoja saa viennin rahoitus -yksiköstä ja aluekonttoreista.

Finnvera Oyj
Vaihde 029 460 11
www.finnvera.fi
Aluekonttorit
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä,
Kajaani, Kuopio, Lahti,
Lappeenranta, Mikkeli, Oulu,
Pori, Rovaniemi, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Vaasa
www.yrityssuomi.fi
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Vastatakuun kattaman takauksen on oltava määrältään ja voimassaoloajaltaan rajattu. Takauksen antaja voi olla suomalainen tai ulkomainen pankki tai vakuutusyhtiö. Viejä voi olla suomalainen yritys,
tämän ulkomainen tytäryhtiö tai työyhtymä, jossa suomalainen on
merkittävänä osapuolena.

