
 
Malli tilipanttauksesta kahdelle ajoneuvolle, jos ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia 

 

TILIVAROJEN PANTTAUSILMOITUS 
 
Pankin nimi ja osoite 

Pankki Oy, PL 11, 00001 Paikkakunta 
 
Käyttötili, pantinsaajalla nosto-oikeus   Tilin numero 

Pantinsaajan kappale on esitettävä pankille, kun tilivaroja nostetaan 123456-1111 
ja palautettava pankille, kun panttaus on päättynyt tai tili lopetetaan. 
 
Tilinomistaja/pantinantaja *)     Asiakastunnus 

Liikennöitsijä Oy TAI Aapo Autoilija   1234567-8 TAI 010170-1234 
Rekkapolku 2, 00002 Pitäjä 
 
Pantinsaaja     Asiakastunnus 

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)   2924753-3 
PL 320, 00059 TRAFICOM 
 
Sopimus, jonka vakuudeksi pantti annetaan **) 

Henkilöliikennelupa / tavaraliikennelupa / kevyt tavaraliikennelupa 
 
Tilin saldo ***) 

14.000,00 € 
 
Panttausilmoitus Tilillä olevat varata korkoineen pantataan pantinsaajalle vakuudeksi kaikista edellä 

mainitusta sopimuksesta johtuvista velvoitteista. Pantinsaaja ei ole sidottu 
Kauppakaaren pantin rahaksi muuttamista koskeviin säännöksiin. 

 
Pankin oikeudet Pankki voi maksaa pantinsaajalle, pantinsaajan niin vaatiessa, varoja tililtä 
ja velvollisuudet  panttauksen voimassaoloaikana. Pankki ei ole velvollinen korvaamaan, mikäli 

pantinsaaja nostaa tililtä varoja tilinomistajan ja pantinsaajan välillä tehdyn panttaus- tai 
muun sopimuksen yhteydessä. 
 

Tilin lopettaminen  Pankki voi lopettaa tilin, mikäli kaikki varat korkoineen nostetaan. 

 
Kuittaamattomuus- Pankki sitoutuu olemaan käyttämättä kuittausoikeuttaan tilillä oleviin varoihin 
Todistus  panttauksen voimassaoloaikana. 

 
 
Allekirjoitus   Paikka ja pvm  Pankki Oy 

 
 

Paikkakunta pv/kk/vvvv Paula Pankkiiri 
 

Pantinantaja 
 
Aapo Autoilija 

 

 
Panttauksen  Panttaus on päättynyt. Tilillä olevat varat ovat tilinomistajan vapaasti  
päättyminen käytettävissä.  

 
Paikka ja pvm  Pantinsaajan allekirjoitus 

 
*) Jos luvanhakija/-haltija on oikeushenkilö, pantinantaja on po. oikeushenkilö ja sen tiedot merkitään tähän kohtaan. Jos 
luvanhakija/-haltija on luonnollinen henkilö, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä), 
pantinantaja on toiminimen omistava luonnollinen henkilö ja kohtaan merkitään po. henkilön tiedot. Mikäli pantinantaja on jokin 
muu taho kuin luvanhakija/-haltija, tulee ennen panttauksen tekemistä ottaa yhteyttä lupaviranomaiseen. 
**) Lupalaji valittava, voidaan valita myös useampi lupalaji 
***)Vakuuden määrä tulee olla 9 000 euroa ensimmäisen moottoriajoneuvon osalta ja 5 000 euroa kunkin sen lisäksi käytössä olevan 
moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän osalta, jonka suurin sallittu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia ja 900 euroa kunkin sen lisäksi 
käytössä olevan moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän osalta, jonka sallittu kokonaismassa on yli 2,5 tonnia mutta enintään 3,5 
tonnia. Jos liikennettä harjoitetaan yksinomaan moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kokonaismassa on yli 2,5 
tonnia mutta enintään 3,5 tonnia, vakuuden määrä tulee olla 1 800 euroa ensimmäisen käytössä olevan ajoneuvon osalta ja 900 euroa 
kunkin sen lisäksi käytössä olevan ajoneuvon osalta. 


