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LASKURAHOITUSSOPIMUSEHDOT 

 

 

1. SOPIMUKSEN KOHDE 

 

Tällä lasku- ja limiittirahoitussopimuksella (jäljem-

pänä ”Palvelusopimus”) Certum Finance Oy (jäljem-

pänä ”Rahoitusyhtiö”) ja asiakas (jäljempänä ”Rahoi-

tusasiakas”) sopivat Rahoitusasiakkaan laskusaata-

vien siirtämisestä Rahoitusyhtiölle ja siirrettyjen las-

kusaatavien rahoittamisesta sopimuksessa, Palvelu-

kuvauksessa ja Hinnastossa mainituin ehdoin ja ra-

joituksin. Asiakassopimus, Palvelusopimus, Palvelu-

kuvaus ja Hinnasto muodostavat osapuolten välillä 

sovellettavan sopimuskokonaisuuden ja niistä käy-

tetään yhdessä termiä ”Sopimus”. 

Sopimuksessa sovitaan myös siirrettyjen laskusaa-

tavien ja niistä kertyvien varojen panttaamisesta 

Rahoitusyhtiölle tämän Rahoitusasiakkaalta olevien 

saatavien vakuudeksi. 

 

2. MÄÄRITELMÄT 

 

Rahoitusyhtiö 

Certum Finance Oy 

 

Rahoitusasiakas 

Sopimuksessa määritelty laskusaatavan siirtäjä ja 

luotonsaaja 

 

Sopijapuoli 

Rahoitusyhtiö tai Rahoitusasiakas, yhdessä Sopija-

puolet 

 

Loppuasiakas 

Laskusaatavan alkuperäinen maksaja 

 

Laskusaatava 

Rahoitusasiakkaan liiketoimintaan perustuva erään-

tymätön saatava Loppuasiakkaalta 

 

Siirretty laskusaatava 

Rahoitusyhtiölle vakuudeksi pantattu laskusaatava 

 

Rahoitettu laskusaatava 

Rahoitusyhtiön rahoittama siirretty laskusaatava 

 

 

 

Saatavaluettelo 

Luettelo Rahoitusasiakkaan Rahoitusyhtiölle siirtä-

mistä laskusaatavista 

 

Rahoitusasiakkaan edustaja 

Rahoitusasiakkaan edustaja, jolla on nimenkirjoitus-

oikeus 

 

Laskun pääoma 

Rahoitettavan laskun pääoma 

 

Rahoitussumma 

Rahoitusasiakkaalle tilitettävä summa 

 

Rahoitusaika 

Rahoitettua laskusaatavaa koskeva aika, joka alkaa 

rahoitussumman maksupäivästä ja päättyy pääsopi-

muksessa mainituin ehdoin ja jolta Rahoitusyhtiöllä 

on oikeus saada luottoajan korko ja mahdolliset ku-

lut 

 

3. LASKUSAATAVAN RAHOITTAMISEN EDEL-

LYTYKSET 

 

Rahoitusyhtiö tarjoaa laskurahoituspalveluita kaikille 

Suomeen rekisteröityneille yhtiöille, jotka ovat en-

nakkoperintärekisteröityjä. 

Laskujen rahoittamisen hyväksymistä edeltää luot-

toharkinta. Rahoitusyhtiö hankkii tapauskohtaisesti 

luottoarviot Loppuasiakkaista voidakseen määri-

tellä, voiko Rahoitusyhtiö rahoittaa laskusaatavia. 

Rahoitettavien laskujen tulee olla rahoitushetkellä 

laskutus- ja maksukelpoisia loppuasiakkaan puo-

lelta. Certum Finance Oy voi tapauskohtaisesti pyy-

tää laskuhyväksynnän loppuasiakkaalta rahoitetta-

ville laskuille. 

Rahoitusyhtiö päättää yksipuolisesti jokaisen yksit-

täisen laskusaatavan rahoittamisesta erikseen 

omien riskienhallintaohjeidensa nojalla. Rahoitusyh-

tiöllä on oikeus olla rahoittamatta laskua syytä il-

moittamatta. Rahoitusyhtiö ei ole missään 
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olosuhteissa velvollinen rahoittamaan mitään Rahoi-

tusasiakkaan laskusaatavaa. 

Rahoitusyhtiö ei ole velvollinen rahoittamaan seu-

raavia laskuja, joita koskeva lista ei ole tyhjentävä: 

(a) kaupinta-, osamaksu-, projektilaskutus- tai 

postiennakkomyyntiä koskevia laskuja sekä 

tili-myyntilaskuja; 

(b) laskuja Loppuasiakkaille, joilla on eräänty-

neitä tai erääntymättömiä vastasaamisia Ra-

hoitusasiakkaalta; 

(c) laskuja Loppuasiakkaille, joilla on merkittävä 

intressiyhteys Rahoitusasiakkaaseen, mm. 

sen emo-, tytär- tai sisaryhtiölle; 

(d) laskuja, joista Loppuasiakas on tehnyt rekla-

maation; 

(e) laskuja, joita Loppuasiakas ilmeisesti ei aio 

maksaa;  

(f) laskuja, jotka on siirretty kolmannelle tai ra-

hoitettu kolmannen toimesta. 

 

4. LASKURAHOITUKSEN TOTEUTUS  

 

Rahoitusmäärä perustuu tällä sopimuksella sovit-

tuun limiittiin ja Rahoitusyhtiön luottoharkintaan. Ra-

hoitusyhtiö tekee luottopäätöksen kustakin rahoi-

tettavaksi haettavasta laskusaatavasta erikseen. Ra-

hoitusmäärä on pääsääntöisesti rahoitettavan las-

kun verollinen pääoma kokonaisuudessaan. Rahoi-

tusyhtiöllä on kuitenkin aina luottoharkintaansa 

käyttäen oikeus hyväksyä rahoitettavaksi vain osa 

laskun verollisesta pääomasta tai kieltäytyä rahoi-

tuksesta kokonaan.  

Kun Rahoitusyhtiö on hyväksynyt laskusaatavan ra-

hoittamisen, Rahoitusyhtiö maksaa viipymättä lasku-

rahoituksen Pääsopimuksessa määritellyn rahoitus-

summan Rahoitusasiakkaan ilmoittamalle pankkiti-

lille. 

Rahoitusaika alkaa siitä päivästä lukien, kun sovittu 

rahoitussumma maksetaan Rahoitusasiakkaan il-

moittamalle tilille siten kuin Pääsopimuksessa on 

sovittu. Rahoitusaika päättyy, kun rahoitetun las-

kusaatavan pääoma on kokonaisuudessa maksettu 

joko Rahoitus-asiakkaan tai Loppuasiakkaan 

toimesta ja suoritus näkyy Rahoitusyhtiön laskussa 

ilmoittamalla pankkitilillä. 

Rahoitussumma erääntyy maksettavaksi viiden päi-

vän kuluttua rahoitetun laskusaatavan eräpäivästä. 

Mikäli laskusaatava on perusteeton, epäselvä, rii-

taisa, perimiskelvoton tai muutoin vastoin Rahoitus-

asiakkaan laskusaatavan siirtämisen yhteydessä an-

tamaa vakuutusta taikka tämä sopimus on purettu 

tämän Sopimuksen mukaisesti, rahoitussumma 

erääntyy heti maksettavaksi, kun Rahoitusyhtiö on 

ilmoittanut eräännyttävästä seikasta Rahoitusasiak-

kaalle. 

Rahoitussumma suoritetaan ensisijaisesti rahoitetun 

laskusaatavan Loppuasiakkaan suorituksella. Jollei 

Rahoitusyhtiö saa suoritusta rahoitetusta laskusaa-

tavasta kahdenkymmenenyhden (21) päivän kulu-

essa laskun eräpäivästä lukien, on Rahoitusyhtiöllä 

oikeus periä laskusaatavaa parhaaksi katsomallaan 

tavalla, kunnes Rahoitusasiakas on maksanut rahoi-

tussumman korkokuluineen, palvelumaksuineen 

sekä mahdollisine maksuhuomautus- ja perimisku-

luineen. Rahoitusyhtiöllä on tämän sijasta myös oi-

keus vaatia Rahoitusasiakasta suoraan maksamaan 

rahoitussumma takaisin lisättyinä korkokuluilla, pal-

velumaksuilla sekä mahdollisilla perimis- ja maksu-

huomautuskuluilla siltä osin kuin Loppuasiakkaan 

suoritus ei kata näitä.  

Rahoitusyhtiöllä on oikeus pitää vakuutena olevista 

laskusaatavista kertyneitä varoja hallussaan, kunnes 

Rahoitusyhtiön kaikki Sopimukseen perustuvat saa-

tavat ovat kokonaisuudessaan suoritettu Rahoitus-

yhtiölle. Rahoitusyhtiöllä on aina oikeus käyttää siir-

retyistä ja vakuutena olevista laskusaatavista kerty-

neitä varoja Rahoitusyhtiön Rahoitusasiakkaalta ole-

vien Sopimukseen perustuvien saatavien maksuun 

tai kuittaukseen.  

Rahoitusyhtiö ei ole missään olosuhteessa sidottu 

menettelyyn edellä mainitussa järjestyksessä, vaan 

Rahoitusyhtiö voi aina oman harkintansa mukaan 

ryhtyä parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 

 

5. LUOTON KORKO, PALKKIOT JA KORVAUK-

SET 
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Rahoitusasiakas on velvollinen maksamaan Rahoi-

tusajaksi sovittua korkoa ja muut kulut siten kuin 

Sopimuksessa on sovittu. Koronmaksusta sovitaan 

tarkemmin Hinnastossa. Rahoitusasiakas on velvolli-

nen maksamaan korkoa siinäkin tapauksessa, että 

Loppuasiakas ei maksa rahoitettua laskua ja Rahoi-

tusyhtiö joutuu käyttämään saatavan kuittaamiseksi 

muita vakuutena olevia rahoitusasiakkaan laskusaa-

tavia. 

Rahoitusasiakas on velvollinen maksamaan kaikki 

Sopimukseen liittyvät, viranomaisten määräämät 

maksut, verot sekä muut julkisoikeudelliset maksut. 

Mikäli Sopimuksen mukaiselle toiminnalle määrätään 

muuttuneesta tai uudistuneesta lainsäädännöstä tai 

lain tulkinnasta johtuen leima-, luotto-, arvonlisä- tai 

muu vastaava vero, vastaa Rahoitusasiakas kysei-

sen veron maksamisesta. 

 

6. PANTTIOIKEUS, LASKUSAATAVAN SIIRTO 

JA SIIRTOILMOITUS 

 

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Rahoitusasiakkaan 

Rahoitusyhtiölle siirtämät laskusaatavat ja näistä 

kertyvät varat on pantattu Rahoitusyhtiölle tämän 

Rahoitusasiakkaalta olevien ja tulevien saatavien 

sekä muiden Sopimuksen mukaisten velvoitteiden 

täyttämisen vakuudeksi. Siirrettävien laskusaatavien 

tulee perustua Rahoitusasiakkaan tavanomaiseen 

liiketoimintaan.  

 

Laskusaatavien siirtäminen koskee kaikkia Rahoitus-

asiakkaan saatavia. Siirretty laskusaatava on vakuu-

tena edellä mainitun mukaisesti koko laskusaatavan 

verollista pääomaa vastaavalla määrällä, vaikka ky-

seistä yksittäistä laskusaatavaa ei ole rahoitettu ko-

konaisuudessaan, laskusaatavaa ei ole kelpuutettu 

rahoitettavaksi taikka Rahoitus-asiakas ei ole tar-

koittanut tätä rahoitettavaksi. Selvyyden vuoksi to-

dettakoon, että myös Rahoitusasiakkaan maksun-

valvonnassa ja perinnässä olevat saatavat ja näistä 

kertyvät varat on pantattu tämän Sopimuksen eh-

tojen mukaisesti. 

 

Rahoitusasiakas ilmoittaa Loppuasiakkaalle jokaisen 

laskun lähettämisen yhteydessä laskusaatavan siir-

tämisestä ja Rahoitusyhtiön laskusaatavaan kohdis-

tuvasta panttioikeudesta Sopimuksen ehtojen mu-

kaisesti. 

 

Kun Rahoitusasiakas hyväksyy Sopimuksen, syntyy 

Rahoitusyhtiölle oikeus periä tällä sopimuksella siir-

retyt Rahoitusasiakkaan laskusaatavat Loppuasiak-

kaalta koko määrältään sitä mukaan kuin Rahoitus-

asiakas on siirtänyt laskusaatavat Rahoitusyhtiölle. 

 

Laskusaatavan siirto 

Laskusaatavien siirtämisellä tarkoitetaan sitä, että 

Rahoitusasiakas on pantannut Rahoitusyhtiölle aina 

erikseen ilmoittamaansa saatavaluetteloon sisälty-

vät laskusaatavat Rahoitusyhtiön hyväksi kaikkien 

Rahoitusasiakkaan tämän Sopimuksen mukaiseen 

rahoitustoimintaan liittyvien nykyisten ja tulevien 

Rahoitusyhtiölle olevien velvoitteiden täyttämisen 

vakuudeksi. Vakuus voidaan perua vain Rahoitus-

yhtiön kirjallisella suostumuksella. Laskusaatavan 

siirron myötä Rahoitusyhtiölle siirtyvät myös kaikki 

siirrettyyn saatavaan liittyvät etuisuudet, mukaan 

lukien takaukset, omistuksenpidätykset, myyntipan-

tit tai muut vakuudet, sekä oikeudet maksun myö-

hästymiseen liittyviin viivästyskorkoihin, maksuihin 

sekä muihin sellaisiin etuuksiin. 

 

Rahoitusasiakkaalla ei ole oikeutta ilman Rahoitus-

yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta antaa va-

kuudeksi tai muutoin siirtää kolmannelle laskusaata-

vaa, joka on rahoitusyhtiöllä vakuutena. 

 

Siirron toteuttaminen 

Rahoitusasiakas siirtää laskusaatavansa rahoitusyh-

tiölle rahoitusasiakasta sitovasti siten, että rahoitus-

asiakas ilmoittaa rahoitusyhtiölle siirtämänsä las-

kusaatavansa (saatavaluettelo) asianmukaisesta 

täytettynä ja allekirjoitettuna taikka rahoitusyhtiön 

muutoin ilmoittamien ohjeiden mukaisesti. Saatava-

luettelossa laskusaatavat on yksilöitävä riittävästi 

perusteeltaan ja määrältään. Saatavaluettelon liit-

teeksi on lisättävä lasku tai sitä koskeva jäljennös. 

 

Siirtoilmoitus loppuasiakkaalle 

Rahoitusasiakkaan tulee ilmoittaa Loppuasiakkaalle 

laskusaatavan siirtymisestä merkitsemällä laskusaa-

tavaa koskevan laskun kaikkiin kappaleisiin selvästi 

ja näkyvästi seuraava siirtolauseke: 

”Tämä laskusaatava on siirretty Certum Finance 

Oy:lle. Lasku voidaan pätevästi maksaa vain Cer-

tum Finance Oy:lle. Maksettaessa on käytettävä 



 

CERTUM 

Myllykatu 15 l Vaasantie 11 l Hämeenkatu 26  Laskurahoitussopimus 

Vaasa l Seinäjoki l Tampere 

 

laskun viitettä. Certum Finance, Myllykatu 15, 65100 

Vaasa, rahoitus@certum.fi, Y-tunnus: 2524152-1. 

Certum asiakasvaratilinumero: FI77 5741 4020 0626 

39”. 

  

Tässä mainittu siirto on peruutettavissa vain Cer-

tum Finance Oy:n kirjallisella suostumuksella. Tähän 

saatavaan tai sen perusteeseen kohdistu-vista huo-

mautuksista on välittömästi ilmoitettava Certum Fi-

nance Oy:lle kirjeitse osoitteeseen Cer-tum Finance 

Oy, Myllykatu 15, 65100 VAASA tai sähköpostitse 

rahoitus@certum.fi 

 

Rahoitusyhtiö huolehtii siitä, että rahoitusasiakas voi 

rahoitusyhtiön hyväksymän laskutusohjelman avulla 

teknisesti toteuttaa siirtoilmoituksen liittämisen las-

kuun. 

 

Laskuun ei saa liittää merkintää, joka on tai saat-taa 

olla ristiriidassa siirtolausekkeeseen sisältyvän mak-

suohjeen kanssa. 

 

Rahoitusasiakkaan vakuutukset 

Laskusaatavan siirron yhteydessä Rahoitusasia-kas 

vakuuttaa seuraavaa: 

(a) laskusaatavan perusteena oleva toimitus, työ tai 

palvelus on asianmukaisesti tapahtu-nut ja on ai-

heellinen; 

(b) laskusaatava perustuu Rahoitusasiakkaan tavan-

omaiseen liiketoimintaa; 

(b) laskusaatava on erääntymätön, selvä ja riidaton; 

(c) laskusaatava perustuu lain ja hyvän tavan mu-

kaiseen myyntiin, ja toimitukselle eikä laskusaatavan 

siirtämiselle ole estettä; 

(d) Loppuasiakkaalla ei ole laskuun kohdistuvia vas-

tasaatavia; 

(e) laskuun merkityt ehdot ovat voimassa loppu-

asiakkaaseen nähden; 

(f) Rahoitusasiakkaan ja Loppuasiakkaan välillä ei 

ole erimielisyyttä laskusaatavan määrästä, perus-

teesta tai sen oikeellisuudesta muutoin; sekä 

(g) Rahoitusasiakkaalla on täysi oikeus laskusaata-

vaan, sitä ei ole siirretty kolmannelle, eikä Rahoitus-

asiakkaan tiedossa ole mitään syytä saatavan mak-

samatta jättämiselle. 

(h) Rahoitusasiakas tai sen tosiasiallinen edunsaaja 

ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö eikä 

Rahoitusasiakkaan liiketoiminnalla ole liityntää Eu-

roopan talousalueen ulkopuolisiin, komission yksi-

löimiin korkean rahanpesun tai terrorismin rahoitta-

misen riskin valtioihin rahanpesun ja terrorismin ra-

hoitta-misen estämisestä annetun lain tarkoittamalla 

tavalla. 

 

7. LOPPUASIAKKAIDEN SUORITUKSET JA LAS-

KUSAATAVAN PERINTÄ 

 

Tämän Sopimuksen nojalla Rahoitusyhtiöllä on oi-

keus periä tälle siirretyt Rahoitusasiakkaan las-

kusaatavat Loppuasiakkaalta koko määrältään sitä 

mukaan kuin laskusaatavat on siirretty Rahoitusyh-

tiölle. Rahoitusasiakas on velvollinen korvaamaan 

perintätoimenpiteistä aiheutuvat kulut Rahoitusyhti-

ölle. 

Rahoitusasiakkaalla ei ole oikeutta vastaanottaa 

suoritusta tai periä Rahoitusyhtiölle siirrettyä las-

kusaatavaa. Mikäli Loppuasiakas kuitenkin suorittaa 

Rahoitusasiakkaalle siirretyn laskusaatavan, on Ra-

hoitusasiakas velvollinen viivytyksettä tilittämään 

vastaanottamansa maksun lyhentämättömänä Ra-

hoitusyhtiölle ja toimittamaan selvityksen kyseisestä 

maksusta. Selvityksessä on mainittava Loppuasiak-

kaan yksilöinti- ja yhteystiedot, laskun numero ja 

laskun suorituspäivä. 

Rahoitusasiakkaalla ei ole oikeutta sopia Loppu-asi-

akkaan kanssa Rahoitusyhtiölle siirretyn saata-van 

maksamatta jättämisestä, kuittaamisesta, hyvityk-

sistä tai maksuajasta ilman Rahoitusyhtiön kirjallista 

suostumusta. Rahoitusasiakkaalla ei ole oikeutta 

suoraan itse tai muun osapuolen välityksellä periä 

siirrettyä laskusaatavaa, ellei tästä ole etukäteen 

kirjallisesti sovittu Rahoitusyhtiön kanssa. 

Rahoitusyhtiöllä ei ole velvollisuutta huolehtia siirre-

tyn laskusaatavan vanhentumisen keskeytymisestä 

eikä laskusaatavan valvomisesta Loppuasiakkaan 

velkojille annetun julkisen haasteen johdosta tai 

Loppuasiakkaan konkurssissa. Rahoitusyhtiöllä ei 

ole velvollisuutta ryhtyä muutoinkaan muihin kuin 

tässä kohdassa mainittuihin toimenpiteisiin saatavan 

perimiseksi. 

 

8. VAKUUDET 
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Rahoitusyhtiö ja Rahoitusasiakas sopivat laskusaa-

tavien panttauksesta ja muista käytettävissä va-

kuuksista Sopimuksen mukaisesti. 

 

8 . 1  YLE I S TAKAUS  JA  S EN  RA JO I TUS  

Takaaja sitoutuu tässä kohdassa 8.1 mainituin rajoi-

tuksin omavelkaiseen yleistakaukseen Rahoitus-

asiakkaan puolesta, eli vastaamaan kuten omista 

veloistaan kaikista veloista, joista Rahoitusasiakas 

nyt tai tulevaisuudessa, yksin tai yhdessä toisen 

kanssa, vastaa Rahoitusyhtiölle mukaan lukien ko-

roista, viivästyskoroista ja kaikista muista mahdolli-

sista liitännäiskustannuksista, kuten vahingon- kor-

vauksista ja sopimussakoista. 

 

8 . 2  T A K A A J A L L E  A N N E T T U A  T I E T O A  

Ennen kun Takaaja on antanut takaussitoumuksen, 

Rahoitusyhtiö on selvittänyt Takaajalle takauksen 

piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen, ne 

edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan 

vaatia Takaajalta sekä muut Takaajan asemaan 

olennaisesti vaikuttavat seikat. 

 

Ennen kun Takaaja on antanut takaussitoumuksen, 

Rahoitusyhtiö on ilmoittanut Takaajalle sellaisista 

Rahoitusasiakkaan sitoumuksista ja muista tämän 

maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olet-

taa olevan merkitystä takaajalle. 

 

8 . 3  T A K A A J A N  I L M O I T U S V E L V O L L I S U U S  

Takaajan on ilmoitettava Rahoitusyhtiölle viivytyk-

settä nimensä ja osoitteensa muutoksista, takaussi-

toumuksen antamisen jälkeisistä taloudellisen tilan-

teensa olennaisesta heikkenemisestä sekä muutok-

sista Takaajan kohdan 8 ensimmäisessä kappa-

leessa mainituissa suhteessa Rahoitusasiakkaaseen. 

 

8 . 4  R A H O I T U S Y H T I Ö N  O I K E U S  S I I R T Ä Ä  T A I  J A -
K A A  T A K A U S  

Rahoitusyhtiöllä on oikeus siirtää tai jakaa Takaajan 

tämän Sopimuksen mukainen vastuu Rahoitusasiak-

kaalta Sopimuksen siirron tai saatavan tai sen osan 

siirron yhteydessä. Rahoitusyhtiöllä on oikeus sopia 

Takaajan tämän Sopimuksen mukaisen vastuun ja-

kautumisesta Rahoitusyhtiön ja sen välillä, jolle Ra-

hoitusyhtiö siirtää sillä Rahoitusasiakkaalta olevan 

saatavan. 

 

8 . 5  T A K A A J A N  K U I T T A U S O I K E U S  

Takaajalla ei ole oikeutta kuitata tässä Sopimuk-

sessa määriteltyä takausvastuutaan 

Rahoitusasiakkaan Rahoitusyhtiöltä olevalla saata-

valla tai omalla Rahoitusyhtiöltä olevalla saataval-

laan. 

 

8 . 6  M A K S U N  P E R Ä Y T Y M I N E N  J A  S A A T A V A N  
V A L V O N T A  

Takaajan tämän Sopimuksen mukainen vastuu on 

Rahoitusyhtiön Rahoitusasiakkaalta olevan saatavan 

suorittamisesta huolimatta voimassa, jos mainitun 

saatavan suoritus peräytetään takaisinsaannista 

konkurssipesään annetun lain (758/1991, myöhem-

pine muutoksineen), yrityksen saneerauksesta an-

netun lain (47/1993, myöhempine muutoksineen) tai 

yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 

(57/1993, myöhempine muutoksineen) perusteella 

tai muusta syystä. 

Takaaja ei miltään osin vapaudu vastuustaan, vaikka 

Rahoitusyhtiö jättäisi saatavansa ilmoittamatta Ra-

hoitusasiakkaasta koskevan julkisen haasteen yh-

teydessä, Rahoitusasiakasta koskevassa yrityksen 

saneerausmenettelyssä, Rahoitusasiakkaan kon-

kurssissa, muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä 

tai muutoin. 

 

8 . 7  V A K U U S T A L L E T U S  

Vakuustalletusta koskevia sopimusehtoja sovelle-

taan ainoastaan, mikäli vakuustalletuksen asettami-

sesta rahoituksen vakuudeksi on Rahoitusyhtiön ja 

Rahoitusasiakkaan välillä erikseen sovittu. Mikäli va-

kuustalletuksesta on sovittu, vakuustalletus kerä-

tään vähitellen kaikista myyntilaskuista tai se voi-

daan tallettaa kertasuorituksena. Vakuustalletuksen 

määrästä ja sen tallettamisesta tai kerryttämisestä 

sovitaan erikseen.  

Vakuustalletus palautetaan 30 päivän kuluessa so-

pimuksen irtisanomisesta tai kun muusta syystä to-

detaan, että vakuustalletusta ei enää tarvita edel-

lyttäen, että Rahoitusyhtiöllä ole vastasaatavia Ra-

hoitusasiakkaalta. 

 

 

9. SOPIJAPUOLTEN YHTEISTYÖ JA RISKIN-

JAKO   

 

Rahoitusasiakas toimittaa Rahoitusyhtiölle kaikki las-

kujen tuottamista ja lähettämistä sekä maksujen Ra-

hoitusasiakkaalle siirtämistä varten Rahoitusyhtiön 

tarvittavat tiedot. Rahoitusasiakas sitoutuu ilmoitta-

maan Rahoitusyhtiölle viipymättä kaiken palvelun 

toteuttamiseksi tarvittavat tiedot ja aineistot sekä 

toimimaan tarkemmin Palvelukuvauksessa 
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määritetyllä tavalla. Tietojen toimittaminen tapahtuu 

Rahoitusyhtiön ja Rahoitusasiakkaan kulloinkin mää-

rittämää tietovälinettä käyttäen. 

Rahoitusyhtiö voi antaa Rahoitusasiakkaalle rahoi-

tusta, palautusten ja valitusten käsittelyä ja muita 

toimenpiteitä koskevia ohjeita. Rahoitusasiakkaan 

tulee heti niistä tiedon saatuaan noudattaa näitä 

ohjeita. 

Rahoitusasiakkaan on ilmoitettava Rahoitusyhtiölle 

tilinpäätöksensä liitetietoineen viimeistään 30 päi-

vän kuluessa kirjanpitolain edellyttämästä tilinpää-

töksen valmistumisajankohdasta, samoin kuin väliti-

linpäätöksensä pyydettäessä tai erikseen sovitulla 

tavalla. Rahoitusyhtiölle on oikeus pyytää edellä 

mainittuja tietoja suoraan Rahoitusasiakkaan tilitoi-

mistolta. 

Rahoitusasiakkaan on annettava pyynnöstä talou-

dellista asemaansa koskevia tietoja, jotka ovat Ra-

hoitusyhtiölle luotonantajana tarpeellisia. Lisäksi Ra-

hoitusasiakkaan tulee ilmoittaa oma-aloitteisesti ja 

välittömästi liiketoiminnassaan tapahtuneista olen-

naisista ja tähän Sopimukseen ilmeisesti vaikutta-

vista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat muun 

muassa: 

• yritysmuodon tai toiminnan muutos  

• liiketoiminnan lopettaminen, sen olennai-

nen laajentuminen tai supistuminen  

• yrityksen taloudellisissa etuyhteyksissä tai 

omistuspohjassa tapahtuneet olennaiset 

muutokset  

• omistukset ja velallisen olennaiset si-

toumukset muissa yrityksissä 

• omistussuhteissa tapahtuneet muutokset 

tai nimen- ja osoitteen muutokset 

 

Rahoitusasiakas on velvollinen korvaamaan Rahoi-

tusyhtiölle kaikki vaatimukset, jotka Loppuasiakkaat 

tai kolmannet kohdistavat Rahoitusyhtiöön Rahoi-

tusasiakkaan liiketoiminnan johdosta. Velvoite kos-

kee Rahoitusyhtiön välittömien taloudellisten mene-

tysten lisäksi juridisen, teknisen tai muun tuen ai-

heuttamia kustannuksia, pankkikustannuksia, va-

luutta-kurssikustannuksia sekä muita välittömiä tai 

välillisiä kuluja, kustannuksia tai menetyksiä. 

Rahoitusyhtiö ei vastaa Loppuasiakkaan konkurs-

sista tai muusta maksukyvyttömyydestä 

Rahoitusasiakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Rahoi-

tusyhtiö ei kanna vastuuta eikä ota riskiä Rahoitus-

asiakkaan myymien tuotteiden ja palveluiden toimi-

tuksesta ja suorittamisesta eikä niiden laadusta tai 

muista ominaisuuksista, eikä myöskään Rahoitus-

asiakkaan myynnistä johtuvasta valuuttakurssiris-

kistä tai pankkikuluista. 

Rahoitusyhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu 

ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pi-

detään viranomaismääräystä, sotaa, lakkoa, työsul-

kua, saartoa tulipaloa tai muuta vastaavaa syytä, 

joka on Rahoitusyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ul-

kopuolella ja jota Rahoitusyhtiö ei kohtuudella voi 

voittaa. Rahoitusyhtiö on velvollinen ilmoittamaan 

ylivoimaisesta esteestä Rahoitusasiakkaalle, niin 

pian kuin se on mahdollista. Muista syistä, kuten ul-

koisten tai sisäisten tietojärjestelmien toimimatto-

muudesta johtuvat menetykset korvataan vain, mi-

käli vahinko johtuu Rahoitusyhtiön törkeästä huoli-

mattomuudesta tai törkeästä tuottamuksesta kui-

tenkin siten, että Rahoitusyhtiön vastuu rajoittuu 

välittömään vahinkoon. 

Rahoitusyhtiön vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa 

vain Rahoitusasiakkaan välittömiin vahinkoihin. Ra-

hoitusyhtiön maksimi korvausvastuu Rahoitusasiak-

kaalle on enintään 10 000 euroa.  

 

10. PALVELUIDEN KESKEYTTÄMINEN 

 

Rahoitusyhtiöllä on aina oikeus keskeyttää rahoitus-

palvelu jos: 

1) Rahoitusasiakas rikkoo Sopimuksen ehtoja tai 

palveluiden tuottamiselle merkityksellisiä lakeja 

tai viranomaisten määräyksiä, ohjeita tai suosi-

tuksia, tai Rahoitusyhtiö on siihen vastaavien 

velvoitteiden johdosta velvollinen tai oikeu-

tettu; 

2) Rahoitusasiakas jättää maksamatta Rahoitusyh-

tiölle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle 

sopimukseen perustuvan maksun vaadittuun 

päivämäärään mennessä Rahoitusyhtiön vaati-

muksesta huolimatta; 

3) Rahoitusasiakas ei toimita tarvittavia tietoja tai 

aineistoa ajallaan tai ei muutoin asianmukaisesti 

myötävaikuta rahoituspalvelun tuottamiseen; 
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4) Rahoitusasiakkaan toiminnassa ilmenee seik-

koja, minkä johdosta rahoituspalvelun jatkami-

nen voi aiheuttaa Rahoitusyhtiölle vahinkoa; tai 

5) Rahoitusasiakas hakee velkojiltaan akordia, Ra-

hoitusasiakkaan omaisuutta on haettu konkurs-

siin luovutettavaksi tai Rahoitusasiakasta hae-

taan yrityssaneeraus- tai velkajärjestelymenet-

telyyn. 

 

11. KUITTAUS 

 

Rahoitusyhtiö voi milloin tahansa kuitata Rahoitus-

asiakkaan Rahoitusyhtiöltä tai muulta samaan kon-

serniin kuuluvalta yhtiöltä olevan erääntyneen saa-

misen Rahoitusyhtiön Rahoitusasiakkaalta olevaa 

erääntynyttä tai erääntymätöntä saamista vastaan. 

 

12. TIETOJEN KÄYTTÄMINEN, JAKAMINEN JA 

TIETOSUOJA 

 

Rahoitusyhtiöllä on oikeus käyttää tämän kanssa sa-

maan konserniin kuuluvien yhtiöiden hallussa olevaa 

Rahoitusasiakasta koskevaa kirjanpito- ja muuta ta-

loudellista aineistoa, jota Rahoitusyhtiö tarvitsee So-

pimuksen täyttämisen valvomiseksi ja Rahoitus-

asiakkaan taloudellisen aseman selvittämiseksi. 

Rahoitusasiakas suostuu siihen, että Rahoitusyhtiö 

välittää Rahoitusasiakasta koskevat tietonsa Rahoi-

tusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluville yhti-

öille Laskurahoitussopimuksen mukaisissa tarkoituk-

sissa tai tarjotakseen Rahoitusasiakkaalle taloudel-

lista tai juridista neuvonantoa. Edellä mainitun ohella 

edellä mainittuja tarkoituksia ovat ainakin avun-

saanti Rahoitusasiakkaan liiketoiminnan arvioimi-

seen, Rahoitusasiakkaan kanssa harjoitetun liiketoi-

minnan hallinnointi sekä markkinatutkimustiedon 

kerääminen ja käsittely. Lisäksi Rahoitusyhtiö saa 

välittää Rahoitusasiakasta koskevat tietonsa kol-

mansille osapuolille, milloin Rahoitusyhtiö katsoo tä-

män olevan tarpeen esimerkiksi saatavan peri-

miseksi, Rahoitusasiakkaan tai Rahoitusyhtiön oi-

keudellisen aseman arvioimiseksi. Suostumus on 

voimassa riippumatta siitä, onko tieto tallennettu 

elektronisesti vai muunlaiselle tietovälineelle. 

Rahoitusyhtiö käyttää rahoitusta myöntäessään ja 

valvoessaan Rahoitusasiakkaan ja Loppuasiakkaan 

henkilö- ja yhteisöluottotietoja. Tarvittavat henkilö- 

ja luottotiedot hankitaan Väestörekisterikeskuksen 

ja luottotietoyhtiöiden rekistereistä. Rahoitusasiakas 

hyväksyy, että hänen tietonsa tarkistetaan kysei-

sistä rekistereistä.  

Rahoitusasiakkaan tiedot on tallennettu Rahoitus-

yhtiön asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käyte-

tään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Ra-

hoitusasiakas hyväksyy, että Rahoitusyhtiö saa luo-

vuttaa Rahoitusyhtiön hallussa olevia henkilö- ja yri-

tysluottotietoja luottotietorekisteriä ylläpitäville 

luottotietotoimintaa harjoittaville yrityksille tai muille 

kolmansille osapuolille luottotietolain mukaisiin tar-

koituksiin. Rahoitusyhtiöllä ja sen kanssa samaan 

konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsi-

tellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttö-

tarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen ja tieto-

suojalain mukaisesti. 

 

13. SALASSAPITO 

 

Laskurahoitussopimus liitteineen on luottamukselli-

nen, eikä siitä saa antaa tietoja kolmansille osapuo-

lille muulloin kuin se on laskurahoitussopimuksessa 

tai sen liitteissä erikseen sallittu. 

Osapuolet eivät saa käyttää mitään toiselta osapuo-

lelta saatua luottamuksellista tietoa muihin kuin tä-

män Sopimuksen mukaisiin tai Sopimuksessa määri-

teltyihin tarkoituksiin. Luottamuksellisena tietona on 

pidettävä ainakin liikesalaisuuksia, teknisiä järjeste-

lyjä ja toimintatapoja sekä käyttö- ja yritysolosuh-

teita koskevia seikkoja. 

Salassapitovelvoite jatkuu myös Lasku-rahoitusso-

pimuksen päättymisen jälkeen. 

 

14. SIIRTO-OIKEUS 

 

Rahoitusyhtiö saa siirtää tämän Sopimuksen koko-

naisuudessaan tai tähän Sopimukseen perustuvat 

saatavansa kokonaan tai osittain vakuuksineen kol-

mannelle. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän Laskurahoi-

tussopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia 

edes osittain ilman Rahoitusyhtiön antamaa kirjal-

lista etukäteissuostumusta. 

 

15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan 

irtisanoa kumman tahansa sopijapuolen suoritta-

masta kirjallisesta irtisanomisesta 3 kuukauden irti-

sanomisaikaa noudattaen. 
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Kummallakin Sopijapuolella on kuitenkin oikeus pur-

kaa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli  

 

(a) toinen Sopijapuoli on olennaisella tavalla 

rikkonut tähän Sopimukseen perustuvaa 

velvollisuuttaan; 

 

(b) toisen Sopijapuolen tähän Sopimukseen 

perustuvien velvollisuuksien täyttämisen 

voidaan katsoa olennaisissa kohdin ilmeis-

esti vaarantuneen, jollaiseksi seikaksi 

katsotaan esimerkiksi Sopijapuolen tai 

Loppuasiakkaan julkinen maksuhäiriö; tai 

 

(c) toinen Sopijapuoli on antanut toiselle Sopi-

japuolelle olennaisesti virheellisiä tietoja tai 

johtanut toista Sopijapuolta harhaan siten, 

että Sopimusta ei olisi syntynyt, mikäli näin 

ei olisi tehty. 

 

Sopimuksen päättyessä erääntyvät Rahoitusyhtiön 

Sopimukseen perustuvat saatavat Rahoitus-asiak-

kaalta korkoineen heti maksettavaksi. Sopimuksen 

päättymisellä edellä mainittujen syiden johdosta ei 

ole erääntymisen lisäksi muuta vaikutusta niihin oi-

keuksiin ja velvollisuuksiin, joita Sopijapuolilla Sopi-

muksen mukaan on Rahoitusyhtiölle siirrettyjen las-

kusaatavien suhteen. 

Rahoitusyhtiöllä ei ole mitään velvollisuutta siirtää 

vakuutena olevia laskusaatavia tai laskusaatavista 

kertynyttä vakuusarvoa takaisin Rahoitusasiak-

kaalle, ennen kuin Rahoitusyhtiön kaikki saatavat 

Rahoitusasiakkaalta on kokonaan maksettu. 

 

16. YHTEYSTIEDOT 

 

Certum Finance Oy 

Y-tunnus: 2524152-1 

Myllykatu 15, 65100 VAASA 

Puh. 010 567 8803 

Sähköposti: rahoitus@certum.fi 

 

 

 


