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PANKKITAKAUS 

MIHIN PANKKITAKAUSTA TARVITAAN?

Pankkitakausta käytetään osana suomalaisten yritysten 
välistä sopimusta tai osana lakisääteistä viranomaislupaa. 
Pankkitakaus on pankin antama omavelkainen takaus, 
jonka perusteella pankki maksaa takauksen saajalle 
(edunsaajalle) korvausta, jos edunsaajan sopimuskumppani 
(takauksenottaja) rikkoo sopimusta tai viranomaisen myön-
tämää lupaa. 

Ulkomaisen sopimuskumppanin kanssa pankkitakauksen 
sijaan käytetään yleensä pankin antamaa on-demand 
-takuuta.

MITÄ HYÖTYÄ PANKKITAKAUKSESTA ON?

Edunsaajalle pankkitakaus on yrityksen riskien hallintaa. 
Pankkitakauksella edunsaaja voi varmistaa saavansa 
pankilta sopimukseen perustuvan rahallisen korvauksen, jos 
sopimusosapuoli epäonnistuu velvoitteensa täyttämisessä. 

Takauksenottajan kannalta pankkitakauksen saaminen 
edellyttää pankin tekemää luottopäätöstä, jonka yhteydes-
sä pankki tutkii takauksenottajan maksukykyä. Tarjoamal-
la sopimuskumppanilleen pankkitakausta takauksenottaja 
pystyy osoittamaan tältä osin maksukykyään.

Viranomaiselle pankkitakaus tarvitaan silloin, kun laki sitä 
edellyttää.

PANKKITAKAUKSEN EHDOT

Pankki antaa pankkitakauksen kirjallisena sitoumuksena, 
joka on yleensä 1–2 sivun mittainen. Pankilla on tarjolla 
vakiomallisia pankkitakausmalleja erilaisiin sopimus-
tyyppeihin tai viranomaislupiin. 

Pankkitakauksessa on todettu ainakin seuraavat asiat:

1) sopimus, viranomaislupa tms. , jonka täyttämisen 
vakuudeksi pankkitakaus on annettu

2) rahamäärä, mitä pankki on enimmillään velvollinen 
maksamaan ja 

3) pankkitakauksen voimassaoloaika

Pankkitakaukseen voidaan ottaa myös muita ehtoja. Näistä 
muista ehdoista sovitaan yleensä ensin edunsaajan ja 

takauksenottajan välillä, jonka jälkeen takauksenottaja 
pyytää pankkiaan antamaan sovitun mukaisen pankki-
takauksen. 

Edunsaajan on sopimusneuvottelujen yhteydessä huolehdit-
tava siitä, että pankkitakaus on sopimus huomioon ottaen 
voimassaoloajaltaan riittävän pitkä ja enimmäismäärältään 
riittävän suuri. Jos edunsaajalle tulee pankkitakauksen 
antamisen jälkeen tarve takauksen voimassaoloajan piden-
tämiseen tai muiden ehtojen muuttamiseen, tulee edunsaajan 
kääntyä takauksenottajan puoleen. Takauksenottaja voi 
pyytää pankilta pankkitakauksen ehtojen muutosta, jonka 
jälkeen pankki tapauskohtaisesti harkitsee asiaa.

Siltä osin kun pankkitakauksessa ei ole toisin sovittu, 
pankkitakauksen ehdot määräytyvät takauksesta ja 
vierasvelkapanttauksesta annetun lain mukaan.

MILLOIN PANKKI ON MAKSUVELVOLLINEN 
EDUNSAAJALLE?

Takauksen edunsaajalla on oikeus hakea erääntynyttä 
saatavaansa joko takauksenottajalta tai suoraan pankilta. 

Pankin maksuvelvollisuus edellyttää, että edunsaaja tekee 
pankille kirjallisen maksuvaatimuksen pankkitakauksen 
voimassaoloaikana. Maksuvaatimuksessa on esitettävä 
vaatimuksen peruste ja sen enimmäismäärä. Maksuvaati-
muksessa on myös esitettävä millä tavalla takauksenottaja 
on rikkonut sopimusta ja mikä sopimukseen perustuva 
rahallinen vahinko siitä on aiheutunut tai enimmillään 
aiheutumassa. 

Ennen maksua pankki yleensä kysyy takauksenottajan 
kantaa maksuvaatimukseen. Yleensä pankki pidättäytyy 
maksusta, kunnes takauksenottajan sopimusrikkomuksen 
peruste ja / tai määrä on selvitetty. 

PANKIN TAKAUSVASTUUN LAKKAAMINEN

Pankkitakaus päättyy, kun pankkitakauksen voimassaolo-
aika on päättynyt, eikä edunsaaja ole sitä ennen tehnyt 
maksuvaatimusta. Pankin takausvastuu lakkaa myös, jos 
takauksenottajan maksuvelvollisuus syystä tai toisesta 
lakkaa tai jos takausvastuu lain nojalla vanhentuu.

PANKIN PERIMÄT PANKKITAKAUKSEN 
KUSTANNUKSET

Pankki ei peri edunsaajalta korvausta pankkitakauksesta. 
Takauksenottajalta pankki perii muun muassa pankki-
takausprovisiota takauksen voimassaoloajalta.

Saat lisätietoja pankkitakausista lähettämällä meille 
sähköpostia osoitteeseen pankkitakaukset@danskebank.fi 
tai lähettämällä faksilla lisätietopyynnön numeroon  
010 546 2536.
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