Luottoriskitakuun yleiset ehdot
23.12.2005

Luottoriskitakuun perusteella takuunottajalla on oikeus saada korvausta Finnveralta kaupallisen tai
poliittisen riskin toteutumisesta aiheutuneesta tappiosta näiden yleisten ehtojen mukaisesti.
Takuusopimus voi sisältää ehtoja, jotka täydentävät näitä yleisiä ehtoja tai poikkeavat niistä.
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Määritelmät

Tässä kohdassa yksilöidyillä termeillä on näissä yleisissä ehdoissa seuraavanlainen sisältö:
Bernin Unioni

luotto- ja investointivakuuttajien kansainvälinen yhteistyöjärjestö (International Union of Credit and Investment Insurers).

EKP:n vaihtokurssi

Euroopan Keskuspankin julkaisema ulkomaisen valuutan viitekurssi. Mikäli
tällaista viitekurssia ei ole käytettävissä, vaihtokurssi on kolmen merkittävän kansainvälisen pankin julkaiseman kyseessä olevan valuutan ostokurssien keskiarvo.

Euro

Euron lailliseksi valuutaksi ottaneiden jäsenvaltioiden yhteisvaluutta.

Finnvera

Finnvera Oyj, lailla perustettu suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka toimii
Suomessa virallisena vientitakuulaitoksena.

Jäsenvaltio

Euroopan Unionin jäsenvaltio.

Kaupallinen riski

kohdassa 2.2 määritelty riski.

Korvaushakemus

takuunottajan tekemä korvaushakemus.

Käsittelymaksu

käsittelymaksu, jonka Finnvera perii luottoriskitakuuseen liittyvästä asiakirjasta tai päätöksestä.

Luottoasiakirjat

velkainstrumentti ja vakuusasiakirjat.

Luottoriskitakuu

takuusopimuksessa määritelty luottoriskitakuu, johon sovelletaan takuusopimuksen ehtoja sekä näitä yleisiä ehtoja.

Odotusaika

erikseen määritelty valmistusaikaan liittyvä odotusaika tai saatavaan liittyvä
odotusaika.

OECD

taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organisation for Economic
Co-operation and Development).

Ostaja

takuusopimuksessa määritelty ostaja.

Ostajan maksukyvyttömyys
tilanne, jossa ostaja on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, tai ostajan
yrityssaneeraus tai vaikutuksiltaan vastaavanlainen menettely on pantu vi-
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reille, tai ostajaan kohdistetut täytäntöönpanotoimet eivät ole johtaneet täyden maksun saamiseen.
Pankkipäivä

päivä, jona pankit ovat yleisesti auki Helsingissä.

Poliittinen riski

kohdassa 2.1 määritelty riski.

Saatavaan liittyvä odotusaika
yhtäjaksoinen 90 päivän pituinen aika, joka alkaa luottoasiakirjojen mukaisen saatavan eräpäivää seuraavana päivänä.
Taatut kustannukset

takuusopimuksessa määritellyt taatut valmistuskustannukset.

Taatut saatavat

takuusopimuksessa määritellyt taatut, toimitussopimukseen perustuvat saatavat.

Takaaja

takuusopimuksessa määritelty luonnollinen tai juridinen henkilö, joka on
antanut vakuudeksi takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen.

Takuukate

prosenttilukuna ilmoitettu luottoriskitakuun kattama osuus taatuista kustannuksista ja/tai taatuista saatavista. Takuukate määritellään takuusopimuksessa erikseen poliittiselle ja kaupalliselle riskille.

Takuumaksu

takuusopimuksessa määritelty takuumaksu.

Takuunottaja

takuusopimuksessa takuunottajaksi määritelty osapuoli.

Takuunottajan riskiosuus se osuus taatuista kustannuksista ja/tai taatusta saatavasta, jota luottoriskitakuu ei kata.
Takuusopimus

takuunottajan ja Finnveran välillä solmittu takuusopimus siihen tehtyine
muutoksineen.

Tappio

tappio, joka lasketaan kohdan 9 mukaisesti.

Tavara

takuusopimuksessa määritelty, toimitussopimuksen mukainen kaupan kohde.

Toimitussopimus

takuusopimuksessa määritelty toimitussopimus.

Vakuudet

takuusopimuksessa määritellyt vakuudet.

Valmistusaikaan liittyvä odotusaika
yhtäjaksoinen 180 päivän pituinen aika, joka alkaa seuraavana päivänä
siitä kun Finnvera on vastaanottanut kohdassa 5.1 mainitun tiedon.
Valmistuskustannukset

kohdan 4.9 mukaan lasketut, toimitussopimuksen täyttämisestä viejälle
aiheutuneet kustannukset.

Velkainstrumentti

takuusopimuksessa määritelty lasku, velkakirja, vekseli, remburssi, toimitussopimus tai muu kaupan maksuehdot sisältävä asiakirja.

Viejä

takuusopimuksessa määritelty viejä.

Yleiset ehdot

nämä luottoriskitakuun yleiset ehdot.
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Yleisissä ehdoissa käytetyt viittaukset ovat viittauksia yleisten ehtojen tiettyihin ehtokohtiin, ellei toisin
sovita.
Otsikkoja on käytetty selvyyden vuoksi eikä niitä huomioida yleisiä ehtoja sovellettaessa ja tulkittaessa.
Yleisissä ehdoissa sanan yksikkö tarkoittaa myös monikkoa ja päinvastoin.
2
2.1

Katettavat riskit
Luottoriskitakuu voi kattaa poliittista riskiä. Poliittisella riskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa (i)
takuunottajan toimitussopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen tai tavaran valmistus
keskeytyy valmistusaikaan liittyväksi odotusajaksi, tai (ii) takuunottaja ei viimeistään eräpäivänä
eikä saatavaan liittyvänä odotusaikana saa maksua luottoasiakirjojen mukaan erääntyneestä
saatavasta, ja keskeytymisen tai maksun saamatta jäämisen välitön ja yksinomainen syy on yksi tai useampi seuraavista tapahtumista tai toimenpiteistä:
a) Muun maan kuin Suomen tai takuunottajan maan valtiovallan toimenpide tai päätös, mukaan lukien valtiovallan toteuttamina toimenpiteinä pidettävät julkisten viranomaisten toimenpiteet tai päätökset, joilla estetään luottoasiakirjojen ehtojen noudattaminen.
b) Yleinen moratorio, jonka määrää joko ostajan maan valtiovalta tai sellaisen kolmannen
maan valtiovalta, jonka kautta luottoasiakirjojen mukaisen maksun on tarkoitus tapahtua.
c) Poliittiset tapahtumat, taloudelliset vaikeudet taikka lainsäädännölliset tai hallinnolliset toimenpiteet, jotka tapahtuvat tai jotka toteutetaan Suomen rajojen ulkopuolella ja jotka estävät
tai viivyttävät luottoasiakirjojen perusteella maksettujen varojen siirtämistä.
d) Ostajan maassa annetut säännökset, joiden mukaan ostajan paikallisessa valuutassa suorittamia maksuja pidetään taattujen saatavien pätevänä suorituksena, vaikka nämä maksut
vaihtokurssien vaihtelujen vuoksi eivät taattujen saatavien valuutaksi muunnettuna enää kata taattuja saatavia varojen siirtopäivänä.
e) Suomen tai takuunottajan maan valtiovallan päätös, mukaan lukien Euroopan Unionin toimenpiteet ja päätökset, kuten vientikielto, jotka koskevat jäsenvaltion ja kolmansien maiden
välistä kauppaa, mikäli kyseinen valtio ei muulla tavalla kata sen vaikutuksia.
f) Suomen rajojen ulkopuolella ilmenevät ylivoimaiset esteet, kuten sota, kansalaissota, vallankumous, kapina, kansalaislevottomuudet, pyörremyrsky, tulva, maanjäristys, tulivuorenpurkaus, hyökyaalto ja ydinonnettomuus, ellei tällaisen tapahtuman vaikutuksia ole muuten
vakuutuksella katettu.

2.2

Luottoriskitakuu voi kattaa kaupallista riskiä. Kaupallisella riskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa (i)
takuunottajan toimitussopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen tai tavaran valmistus
keskeytyy valmistusaikaan liittyväksi odotusajaksi, tai (ii) takuunottaja ei viimeistään eräpäivänä
eikä saatavaan liittyvänä odotusaikana saa maksua luottoasiakirjojen mukaan erääntyneestä
saatavasta muusta kuin kohdassa 2.1 mainitusta syystä.

2.3

Kohdassa 2.2 tarkoitettuja odotusaikoja ei sovelleta, mikäli takuunottajan toimitussopimuksen
mukaisten velvoitteiden täyttäminen, tavaran valmistuksen keskeytyminen tai luottoasiakirjojen
mukaisen maksun saamatta jääminen johtuu ostajan maksukyvyttömyydestä.

2.4

Luottoriskitakuun perusteella korvausta maksetaan ensin toteutuneen riskin mukaan.

2.5

Takuunottaja ei voi saada korvausta tappiosta, jonka syynä on takuunottajan oma, tämän toimeksiannosta toimivan tai kolmannen tahon maksukyvyttömyys, virhe tai laiminlyönti.
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Luottoriskitakuun voimaantulo

Luottoriskitakuu tulee voimaan kun Finnvera ja takuunottaja ovat allekirjoittaneet takuusopimuksen ja
toimitussopimus on tullut voimaan, ellei takuusopimuksessa toisin sovita.
4

Takuunottajan yleiset velvollisuudet

4.1

Takuunottaja sitoutuu maksamaan käsittelymaksun ja takuumaksun Finnveralle takuusopimuksen ehtojen mukaisesti.

4.2

Takuunottaja vastaa siitä, että kaikki toimitussopimuksen ja luottoasiakirjojen edellyttämät luvat,
rekisteröinnit ja muut vastaavat järjestelyt ovat aina voimassa.

4.3

Takuunottaja vastaa siitä, että toimitussopimuksen ja luottoasiakirjojen mukaiset maksu- ja
muut velvoitteet ovat laillisia ja päteviä, sitovat niiden antajia ja ovat täytäntöönpanokelpoisia.
Toimitussopimuksen ja luottoasiakirjojen mukaisten oikeuksien on oltava siirrettävissä Finnveralle.

4.4

Takuunottaja vastaa siitä, että takaaja tai muu vakuudenantaja ei käytä takautumisoikeuttaan
ostajaa kohtaan ennen kuin Finnvera on saanut kaikki luottoriskitakuuseen perustuvat saatavansa. Takaajalla tai muulla vakuudenantajalla ei ole oikeutta varoihin, jotka Finnvera saa jälleenvakuutuksesta tai muista vakuuksista, joilla se on suojautunut luottoriskitakuusta aiheutuvilta riskeiltä. Missään olosuhteissa Finnveraa ei voida pitää takaajan kanssatakaajana.

4.5

Takuunottajan on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita kohtuudella voidaan vaatia, turvatakseen luottoasiakirjojen mukaiset oikeutensa ja välttääkseen sekä rajoittaakseen
tappiota kohtien 6.1 ja 13 mukaisesti.

4.6

Sen jälkeen kun Finnvera on allekirjoittanut takuusopimuksen, takuunottaja ei saa ilman Finnveran kirjallista suostumusta muuttaa toimitussopimusta eikä luottoasiakirjoja oleellisesti eikä luopua mistään olennaisesta oikeudestaan siten, että Finnveran riski saattaisi lisääntyä.

4.7

Takuunottaja ei saa kattaa takuunottajan riskiosuutta vakuutuksella tai vakuuksilla eikä muutoinkaan siirtää riskiosuuttaan ilman Finnveran kirjallista suostumusta.

4.8

Takuunottaja ei saa siirtää luottoriskitakuuta tai siihen liittyviä oikeuksiaan ilman Finnveran kirjallista suostumusta. Siirronsaaja ei saa parempaa oikeutta Finnveraa kohtaan kuin mitä takuunottajalla oli.

4.9

Mikäli luottoriskitakuu kattaa taattuja kustannuksia, takuunottajan on pidettävä kirjaa valmistuskustannuksista ja laskettava ne kyseisellä toimialalla yleisesti käytettyjen tai Finnveran etukäteen hyväksymien menetelmien mukaisesti. Valmistuskustannuksia koskevasta kirjanpidosta on
tarkoin ja riittävän yksityiskohtaisesti voitava selvittää valmistuskustannusten määrä, jotta Finnvera voi laskea tappion kohdan 9 mukaisesti. Finnvera voi vaatia takuunottajan tilintarkastajien
lausunnon kyseisestä kirjanpidosta.

5
5.1

Takuunottajan ilmoitusvelvollisuus
Takuunottajan on viipymättä ilmoitettava Finnveralle kirjallisesti, mikäli takuunottajan toimitussopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen tai tavaran valmistus keskeytyy sekä keskeytyksen syy.
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5.2

Takuunottajan on viipymättä ilmoitettava Finnveralle kirjallisesti, mikäli ostaja tai takaaja ei ole
maksanut luottoasiakirjojen mukaisia maksuja tai on muutoin laiminlyönyt toimitussopimuksen
tai luottoasiakirjojen mukaisia olennaisia velvollisuuksiaan.

5.3

Takuunottajan on ilmoitettava Finnveralle kirjallisesti, mikäli ostajan tai takaajan taloudellinen
tilanne tai vakuuksien arvo on muuttunut niin, siten kuin takuunottaja on kohtuudella voinut käsittää, että tappionvaara saattaa kasvaa oleellisesti. Takuunottajan on tehtävä ilmoitus viipymättä saatuaan tiedon asiasta.
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Toimenpiteet riskin lisääntyessä

6.1

Mikäli tappionvaara on Finnveran perustellun käsityksen mukaan kasvanut oleellisesti verrattuna takuusopimuksen allekirjoitusajankohtana vallinneisiin olosuhteisiin, Finnvera ja takuunottaja
neuvottelevat toimenpiteistä, joilla voidaan välttää ja rajoittaa tappiota. Tällaisia toimenpiteitä
voivat olla esimerkiksi tavaran valmistuksen ja/tai toimitusten lopettaminen. Mikäli Finnvera ja
takuunottaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, Finnvera voi päättää toimenpiteistä. Finnvera voi
velvoittaa takuunottajan valmistamaan tavaran loppuun huolimatta siitä, että toimitussopimuksen mukaiset toimitukset on lopetettu.

6.2

Mikäli Finnveran perustellun käsityksen mukaan jokin tapahtuma voi todennäköisesti johtaa
tappion syntymiseen, Finnveralla on oikeus maksaa korvaus, joka voi käsittää myös erääntymättömät taatut saatavat. Tällaisessa tilanteessa takuunottajan tulee pyynnöstä toimittaa Finnveralle korvaushakemus annettujen ohjeiden mukaisesti. Luottoriskitakuun ehtoja noudatetaan
tällaisessa tilanteessa soveltuvin osin.

7
7.1

Korvaushakemus
Takuunottajan on haettava Finnveralta korvausta kirjallisesti ja korvaushakemuksen on saavuttava seuraavasti, mikäli takuusopimuksessa ei ole toisin sovittu:
a) viimeistään 60 päivän kuluessa odotusajan päättymisestä lukien, tai, mikäli odotusaikaa ei
kohdan 2.3 mukaan sovelleta, viimeistään 60 päivän kuluessa siitä kun Finnvera on saanut
kohdassa 5.1 mainitun tiedon tai siitä, kun korvaushakemuksessa yksilöity maksu on luottoasiakirjojen mukaan erääntynyt.
b) Kohdassa 11.1 mainittuja kuluja koskevan korvaushakemuksen on saavuttava viimeistään
60 päivän kuluessa kulujen maksamisesta.

7.2

8

Mikäli kohdassa 7.1 määritelty määräajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, määräaika jatkuu
seuraavaan pankkipäivään.

Korvauskäsittely

8.1

Korvauspäätöksen tekemistä varten takuunottajan on toimitettava Finnveraan korvaushakemus
sekä kaikki kohtuullisesti saatavissa olevat ja korvauspäätöksen kannalta tarpeelliset asiakirjat
ja tiedot. Mikäli korvaushakemus koskee taattuja kustannuksia, takuunottajan on toimitettava
Finnveraan myös kohdassa 4.9 mainittu kirjanpito.

8.2

Mikäli korvaushakemus ei sisällä riittäviä tietoja, Finnvera pyytää takuunottajaa toimittamaan
tarpeelliset lisätiedot Finnveran asettamassa määräajassa.

8.3

Mikäli ostaja, takaaja tai muu maksuvelvollinen on esittänyt toimitussopimukseen perustuviin
toimituksiin kohdistuvia väitteitä tai riitauttanut taatut saatavat tai vakuuden, riitauttajan maksuvelvollisuus ja muut velvollisuudet on vahvistettava ennen korvauspäätöksen tekemistä. Riidat
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on ratkaistava tuomioistuimen päätöksellä tai välimiesmenettelyssä, ellei Finnvera katso riitautuksen olevan selvästi perusteeton tai muuten aiheeton, tai liittyvän korvauksen kannalta epäolennaisiin seikkoihin.
9
9.1

Tappion laskeminen ja korvauksen määrä
Valmistuskustannuksia koskeva tappio lasketaan siten, että valmistuskustannuksista vähennetään seuraavat erät:
a) maksut, jotka kohdan 14 mukaan voidaan kohdistaa valmistuskustannuksiin,
b) ne valmistuskustannukset, joiden perusteella on syntynyt toimitussopimuksen mukaiseen
suoritukseen perustuva saatava,
c) vakuuksien ja/tai tavaran realisoinnista kertyneet varat, jotka kohdan 14 mukaan voidaan
kohdistaa valmistuskustannuksiin, ja
d) ostajan, takaajan, muun maksuvelvollisen tai muun vakuudenantajan takuunottajalta olevat
kuittauskelpoiset vastasaatavat, mikäli kuittaus ei vaaranna takuunottajan muiden saatavien
perintää.
Valmistuskustannuksiin liittyvä korvattava tappio ei kuitenkaan voi koskaan ylittää taattujen kustannusten määrää.

9.2

Taattuja saatavia koskeva tappio lasketaan siten, että taatuista saatavista, tai milloin korvausta
on haettu vain osasta taattuja saatavia, vähennetään seuraavat erät:
a) maksut, jotka kohdan 14 mukaan voidaan kohdistaa taattuihin saataviin,
b) vakuuksien ja/tai tavaran realisoinnista kertyneet varat, jotka kohdan 14 mukaan voidaan
kohdistaa taattuihin saataviin,
c) ostajan, takaajan, muun maksuvelvollisen tai muun vakuudenantajan takuunottajalta olevat
kuittauskelpoiset vastasaatavat, mikäli kuittaus ei vaaranna takuunottajan muiden saatavien
perintää,
d) takuunottajan ostajalle myöntämät hyvitykset, jotka voidaan kohdistaa taattuihin saataviin,
ja
e) taattuihin saataviin sisältyneet ja takuunottajalta poliittisen riskin tai kaupallisen riskin toteutumisen johdosta säästyneet kulut.

9.3

Korvauksen määrä lasketaan kertomalla tappion määrä takuukatteella. Finnveran vapautuminen vastuusta kohdan 16 mukaan huomioidaan korvauksen määrää laskettaessa.

9.4

Mikäli kohdan 9.1 mukaisista valmistuskustannuksista vähennettävät erät eivät ole euromääräisiä, vähennettävät erät muunnetaan euroiksi. Mikäli kohdan 9.2 mukaisista taatuista saatavista
vähennettävät erät ovat eri valuuttaa kuin taatut saatavat, vähennettävät erät muunnetaan samaksi valuutaksi kuin missä taatut saatavat on ilmoitettu. Vaihtokurssina käytetään EKP:n vaihtokurssia, joka on julkaistu sinä päivänä kun maksut on saatu tai kuittausoikeuden olemassaolo
on todettu taikka kun hyvityslasku on päivätty.
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10 Koron korvaaminen
10.1 Finnvera korvaa taattuihin saataviin sisältyvän koron erääntyneelle määrälle eräpäivään saakka
luottoasiakirjojen mukaisesti. Mikäli Finnvera maksaa korvauksen ennen eräpäivää, korkoa
maksetaan vain korvauksen maksupäivään saakka.
10.2 Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 360-päiväistä vuotta, ellei luottoasiakirjoissa toisin ole sovittu.

11 Perintä- ja täytäntöönpanokulujen korvaaminen
11.1 Finnvera korvaa takuunottajalle aiheutuneet kohtuulliset kulut, jotka ovat syntyneet toimista,
joihin takuunottaja on ryhtynyt turvatakseen luottoasiakirjojen mukaiset oikeutensa, välttääkseen ja rajoittaakseen tappiota ja/tai periäkseen taattuja saatavia sekä toteuttaakseen luottoasiakirjojen mukaiset oikeutensa. Mikäli syntyneet kulut eivät koske yksinomaan taattuja saatavia, kulut jaetaan suhteellisesti taattujen saatavien ja takuunottajan muiden saatavien kesken.
Finnvera korvaa syntyneitä kuluja samassa suhteessa kuin se on korvannut tai on velvollinen
korvaamaan taattuja kustannuksia ja taattuja saatavia.
11.2 Kohdassa 11.1 määritellyt kulut korvataan siinä valuutassa, missä ne on maksettu. Mikäli tämä
ei ole mahdollista, taattuihin kustannuksiin liittyvät kulut muunnetaan euroiksi ja taattuihin saataviin liittyvät kulut muunnetaan taattujen saatavien valuutaksi. Vaihtokurssina käytetään EKP:n
kulujen maksupäivänä julkaisemaa vaihtokurssia.
11.3 Finnvera ei korvaa kohdassa 11.1 määritellyille kuluille kertynyttä viivästyskorkoa.

12 Korvauspäätös ja korvauksen maksaminen
12.1 Finnvera tekee korvauspäätöksen 30 päivän kuluessa siitä päivästä kun Finnvera on saanut
korvaushakemuksen sekä muut korvauspäätöksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot. Mikäli
takuunottaja ei ole toimittanut Finnveraan lisätietoja kohdan 8.2 mukaisesti, Finnveralla on oikeus tehdä korvauspäätös saatavilla olevien tietojen perusteella.
12.2 Korvauksen maksaminen edellyttää, että tavara on realisoitu kohdan 13.3 mukaisesti, ellei
Finnvera muuta päätä.
12.3 Korvauksen maksaminen ei edellytä vakuuksien realisointia.
12.4 Finnvera maksaa korvauksen välittömästi tehtyään päätöksen korvauksen maksamisesta. Mikäli korvauspäätös koskee taattuja saatavia kokonaisuudessaan, Finnveralla on oikeus maksaa
korvaus joko kertakorvauksena välittömästi korvauspäätöksen tekemisen jälkeen tai erissä luottoasiakirjoissa sovittuina eräpäivinä. Mikäli korvaus maksetaan kertakorvauksena, Finnvera
korvaa pääomalle kertyneen koron vain korvauksen maksupäivään saakka eikä korvaus sisällä
kertymätöntä korkoa.
12.5 Takuunottajan kirjallisesta pyynnöstä Finnvera voi tehdä päätöksen ennakkokorvauksen maksamisesta siitä huolimatta että tappion tarkka määrä ei ole selvillä. Mikäli ennakkokorvauksen
määrä ylittää lopullisen korvauksen määrän, takuunottajan on palautettava ylijäämä Finnveralle
ennakkokorvauspäätöksessä määriteltyine korkoineen. Finnvera voi vaatia takuunottajalta vakuuden ennakkokorvauksen takaisinmaksamiseksi.
12.6 Finnvera maksaa korvauksen euroissa taattujen kustannusten osalta ja taattujen saatavien
osalta siinä valuutassa kuin taatut saatavat on ilmoitettu.

8 (11)

12.7 Mikäli Finnvera tai joku sen edeltäjistä, Valtiontakuukeskus, Vientitakuulaitos tai Valtiontakauslaitos, on myöntänyt takuun tai takauksen takuunottajalle myönnetyn luoton vakuudeksi, Finnveralla on oikeus maksaa luottoriskitakuun mukainen korvaus kyseisen luoton luotonantajalle luoton lyhennykseksi tai vakuudeksi, mikäli luotto on korvauksen maksuhetkellä maksamatta.
13 Perintä ja täytäntöönpano
13.1 Siinä tapauksessa, että ostaja, takaaja tai muu maksuvelvollinen on laiminlyönyt luottoasiakirjojen mukaisen saatavan maksamisen, takuunottajan on oma-aloitteisesti ja viipymättä aloitettava
perimistoimet taattujen saatavien perimiseksi. Finnvera avustaa takuunottajaa taattujen saatavien perinnässä kaikin kohtuullisin tavoin.
13.2 Takuunottajan on neuvoteltava Finnveran kanssa taattuja saatavia koskevista perintätoimenpiteistä. Neuvotteluvelvollisuus ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa taattujen saatavien perintää
ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet on aloitettava kiireellisesti. Mikäli takuunottaja ja
Finnvera eivät pääse yhteisymmärrykseen perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä, Finnvera
päättää asiasta. Päätöstä tehdessään Finnvera huomioi kohtuullisessa määrin takuunottajan intressit.
13.3 Takuunottajan on realisoitava tavara parhaalla mahdollisella tavalla ja ehdoilla. Takuunottajan
on neuvoteltava Finnveran kanssa realisointitoimenpiteistä. Mikäli takuunottaja ja Finnvera eivät
pääse yhteisymmärrykseen tavaran realisoinnista, Finnveralla on oikeus lunastaa tavara nimeämänsä ulkopuolisen asiantuntijan arvioimaan käypään arvoon.
13.4 Takuunottajan on korvauksen maksamisen yhteydessä tai sen jälkeen vaadittaessa siirrettävä
luottoasiakirjojen mukaiset oikeudet Finnveralle, jolloin taattujen saatavien perintä siirtyy Finnveralle. Takuunottajan on kohtuullisin tavoin avustettava Finnveraa taattujen saatavien perinnässä sekä maksettava suhteellinen osuutensa syntyneistä kuluista. Mikäli kulut eivät koske yksinomaan taattuja saatavia, kulut jaetaan suhteellisesti muiden saatavien, Finnveran kattamien
taattujen saatavien ja takuunottajan riskiosuuden kesken.
13.5 Mikäli luottoasiakirjojen mukaiset oikeudet on siirretty Finnveralle kohdan 13.4 mukaisesti, takuunottaja voi ilmoittaa Finnveralle haluavansa luopua takuunottajan riskiosuuden osalta perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä. Finnvera voi jatkaa perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä
omaan lukuunsa, jolloin Finnvera vastaa yksin ilmoituksen jälkeen syntyneistä perintä- ja täytäntöönpanokuluista. Tässä tapauksessa ei sovelleta kohtia 15.3 ja 15.4.
14 Suoritusten kohdistaminen
Kaikki taattuihin saataviin liittyvät maksut ja muut suoritukset kohdistetaan luottoasiakirjoissa määritellyllä tavalla. Mikäli varojen kohdistamista ei ole luottoasiakirjoissa määritelty, maksut ja/tai muut suoritukset kohdistetaan erääntyneisiin eriin seuraavassa järjestyksessä, ellei laista tai muusta säädöksestä muuta johdu tai Finnvera toisin päätä:
1) Kohtuulliset kulut, jotka ovat syntyneet toimenpiteistä, joilla on pyritty turvaamaan luottoasiakirjojen mukaiset oikeudet, välttämään tai rajoittamaan tappiota, tai perimään taattuja saatavia tai
toteuttamaan muutoin luottoasiakirjojen mukaiset oikeudet.
2) Viivästyskorot saatavien erääntymisjärjestyksessä, edellyttäen että viivästyskorosta on sovittu
tai laki taikka muu säädös edellyttää viivästyskoron maksamista.
3) Korot erääntymisjärjestyksessä.
4) Pääoma erääntymisjärjestyksessä.
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5) Muut saatavat.
15 Varojen jakaminen korvauksen maksamisen jälkeen
15.1 Korvauksen maksamisen jälkeen kaikki taattuihin saataviin liittyvät maksut ja muut suoritukset
jaetaan takuunottajan ja Finnveran kesken suhteellisesti huomioiden Finnveran maksama korvauksen määrä.
15.2 Korvauksen maksamisen jälkeen takuunottajan on maksettava Finnveran osuus ostajalta, takaajalta tai muulta maksuvelvolliselta saamistaan suorituksista tai vakuuksien realisoinnista kertyneistä varoista. Finnveralle kuuluva osuus on maksettava 10 päivän kuluessa siitä kun takuunottaja tai tämän edustaja sai suorituksen.
15.3 Korvauksen maksamisen jälkeen Finnveran on maksettava takuunottajan osuus ostajalta, takaajalta tai muulta maksuvelvolliselta saamistaan suorituksista tai vakuuksien realisoinnista kertyneistä varoista takuunottajalle 10 päivän kuluessa siitä kun Finnvera sai suorituksen.
15.4 Finnvera maksaa takuunottajan riskiosuutta vastaavan osuuden takuunottajalle myös siinä tilanteessa, että takuunottaja on siirtänyt omavastuuosuuden kohdan 4.7 mukaisesti.
16 Finnveran vapautuminen korvausvastuusta
16.1 Finnvera vapautuu korvausvastuusta, mikäli korvaushakemusta ei ole toimitettu Finnveraan
kohdassa 7 määritellyssä ajassa.
16.2 Finnvera vapautuu korvausvastuusta, mikäli:
a)

Takuunottaja on laiminlyönyt jonkin kohdassa 4 määritellyn velvoitteen noudattamisen.

b)

Takuunottaja on laiminlyönyt muun kuin kohdassa 4 määritellyn velvoitteen ja/tai takuusopimuksen ehtojen noudattamisen eikä laiminlyöntiä voida seurauksiltaan pitää tappion
syntymisen tai tappion määrän suhteen vähäisenä.

c)

Takuunottaja on antanut Finnveralle väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai on salannut
seikan, jolla takuunottaja käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä luottoriskitakuuhakemuksen käsittelyssä.

16.3 Finnvera voi, kohdasta 16.2 poiketen, päättää maksaa korvausta tai olla perimättä takaisin
maksamaansa korvausta kokonaan tai osittain, mikäli takuunottajan laiminlyöntiä voidaan pitää
merkityksettömänä tai mikäli Finnveran vapauttaminen vastuusta olisi kohtuutonta.
16.4 Siinä tapauksessa, että Finnvera vapautuu korvausvastuusta joko kokonaan tai osittain, takuunottajan on Finnveran vaatimuksesta palautettava jo maksettu korvaus tai osa siitä sekä
korvattava kaikki Finnveralle aiheutuneet kulut. Palautettavalle määrälle ja kuluille on maksettava vuotuista korkoa korkolain (633/1982) mukaan. Korko lasketaan korvauksen maksupäivästä
(tai siitä päivästä kun Finnvera maksoi kulut) palautuspäivään saakka. Takuunottajan on korvattava Finnveralle kaikki kulut ja vahingot, jotka ovat aiheutuneet takuunottajan vilpillisestä tai
huolimattomasta toiminnasta.
16.5 Finnvera ei vetoa kohtiin 4.2 tai 4.3, jos ostaja ja/tai ostajan maan viranomaiset ovat vedonneet
poliittiseksi riskiksi katsottavasta syystä siihen, että luotonsaaja ei ole velvollinen maksamaan
taattuja saatavia, koska luottoasiakirjat ja/tai kohdassa 4.2 tarkoitetut luvat, rekisteröinnit ja
muut vastaavat järjestelyt ovat luotonsaajan maan sellaisen lain säännöksen tai muun määräyksen vastaisia, joista vilpittömässä mielessä ja huolellisesti toiminut takuunottaja ei ole kohtuu-
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della voinut olla tietoinen. Tätä säännöstä sovelletaan myös takaajaan, muuhun vakuudenantajaan sekä takaajan ja muun vakuudenantajan maan viranomaisiin.
17 Velkojen vakauttaminen valtioiden välillä
Takuunottaja valtuuttaa Suomen valtion ja/tai Finnveran solmimaan valtioiden välisiä maksujärjestely, velan anteeksianto- ja vakauttamissopimuksia taattujen saatavien osalta. Takuunottaja sitoutuu tekemään yhteistyötä Finnveran kanssa näiden sopimusten solmimiseksi ja hallinnoimiseksi. Tässä
kohdassa tarkoitettujen sopimusten solmiminen ei vähennä Finnveran korvausvelvollisuutta. Saatavaan liittyvää odotusaikaa ei sovelleta kyseessä oleviin taattuihin saataviin.
18 Viivästyskorko
Siinä tapauksessa, että takuunottajan tai Finnveran takuusopimuksen mukaan maksettava suoritus
viivästyy, kyseisen osapuolen on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti. Viivästyskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360-päiväistä vuotta.
19 Finnveralle tulevien maksujen periminen
Valtion erityisrahoitusyhtiöstä säädetyn lain (443/1998) mukaan Finnveran antamiin luottoihin, takuisiin, takauksiin ja muihin vastuusitoumuksiin perustuvat maksut viivästyskorkoineen voidaan periä
ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin
annetussa laissa (367/1961) säädetään.
20 Finnveran oikeus kuittaukseen
Siinä tapauksessa, että Finnveralle on syntynyt maksuvelvollisuus takuunottajalle, Finnveralla on oikeus kuitata tämä maksu sellaisia Finnveran tai Suomen valtion takuunottajalta olevia erääntyneitä
saatavia vastaan, jotka perustuvat joko Finnveran tai sen edeltäjien, Valtiontakuukeskuksen, Vientitakuulaitoksen tai Valtiontakauslaitoksen, antamiin luottoihin, takauksiin, takuisiin tai muihin vastuusitoumuksiin.
21 Tietojen luottamuksellisuus
21.1 Finnvera on velvollinen pitämään salassa kaikki takuunottajan Finnveralle antamat tiedot, ellei
laista, muusta säädöksestä tai OECD:n säännöksistä muuta johdu, tai Bernin Unionin jäsenten
välinen yhteistyö muuta edellytä. Finnveralla on kuitenkin oikeus luovuttaa tietoja ulkopuolisille
neuvonantajilleen siinä laajuudessa kuin toimeksiannon suorittaminen edellyttää.
21.2 Siinä tapauksessa, että Finnvera solmii jälleenvakuutussopimuksen tai tekee muita vakuusjärjestelyjä suojautuakseen luottoriskitakuulla kattamiltaan riskeiltä, Finnvera voi luovuttaa tietoja,
jotka ovat tarpeellisia tällaisten järjestelyjen tekemiseksi ja hallinnoimiseksi. Finnvera vaatii salassapitositoumuksen tiedon vastaanottajalta. Tällaista sitoumusta ei kuitenkaan vaadita vientitakuulaitokselta.

22 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
22.1 Luottoriskitakuuseen sovelletaan Suomen lakia. Lakia takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta
(361/1999) ei sovelleta luottoriskitakuuseen.
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22.2 Luottoriskitakuuseen perustuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
22.3 Mikäli takuunottaja ei tyydy Finnveran korvauspäätökseen, takuunottajan on nostettava korvauspäätöstä koskeva kanne kohdassa 22.2 mainitussa tuomioistuimessa 180 päivän kuluessa
korvauspäätöksen saatuaan. Mikäli takuunottaja ei saata asiaa vireille edellä mainitussa ajassa,
takuunottaja menettää oikeutensa valittaa päätöksestä.
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