TILIHAKEMUS DOKA FINLAND OY

Asiakas täyttää:
Luotonhakijan nimi ja yhtiömuoto:

Y-tunnus

Laskutusosoite:
Postinumero ja postitoimipaikka:

www-sivut

Puhelinnumero

Fax

Yhteyshenkilö tililuotto asioissa

Sähköposti

Vastuunalaiset yhtiömiehet

Henkilötunnus
Verkkolaskutusosoite

Toimitusjohtaja

Henkilötunnus

Hallituksen puheenjohtaja

Henkilötunnus

Toimiala

Perustamisvuosi

Pankkiyhteys

Henkilömäärä

Arvioitu luoton tarve kuukaudessa euroissa

Liikevaihto

Maksuehto
14 päivää netto
Vakuudet tarvittaessa
Pankkitakaus

Omavelkainen takaus

Ennakkomaksu

Ei vakuutta

Edellä annetut tiedot vakuutetaan oikeiksi ja mikäli luotto-osto-oikeus myönnetään, sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassa olevia maksuehtoja.
Vuokralleantaja perii vuokralaskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevien
sopimusehtojen mukainen. Ostaja sitoutuu maksamaan velan perinnästä aiheutuvat kustannukset. Riita-asioissa oikeuspaikkna on myyjän kotipaikan alioikeus tai
vuokralleantajan vaatimuksesta vuokralleottajan kotipaikan alioikeus. Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin kunnes kauppahinta on
myyjälle kokonaisuudessaan suoritettu. Mikäli asiakas ei ole maksanut jotakin Doka Finland Oy:n tililuottosaatavaa 7 päivän kuluessa sen eräpäivästä lukien,
katsotaan kaikki tililuottosaatavat heti erääntyneiksi. Maksuehtojen noudattamatta jättämisen seurauksena varaudumme välittömästi menettämään luotto-ostooikeuden. Asiakkaan tiedot rekisteröidään vuokralleantajan tietojärjestelmään. Asiakkaan luottotiedot sekä tarvittaessa yhtiön vastuuhenkilöiden luottotiedot
tarkistetaan luottotietorekisteristä ja osoitetiedot väestötietojärjestelmästä.
Paikka ja päivämäärä

Luotonhakijan allekirjoitus (yhtiön nimenkirjoitusoikeuden omaava)

Nimen selvennys
Hakemukseen tulee liittää kopiot viimeisimmästä tuloslaskelmasta ja taseesta
Luotonvalvoja täyttää:
Luotonantajan allekirjoitus

Muuta tietoa

Päivämäärä

Hyväksytty luottoraja

Asiakasnumero

SOPIMUSEHDOT
1.Tilin käyttöoikeus
Tämän tililuottosopimuksen tultua voimaan asiakas voi ostaa ja vuokrata tavaroita Doka Finland Oy:ltä. Asiakkaan maksamattomana oleva tililuotto ei saa ylittää luottorajaa.
2. Osoitteen muutos
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan osoitteenmuutoksen ensi tilassa Doka Finland Oy:n luottovalvontaan.
3. Maksuehto
Asiakas sitoutuu maksamaan jokaisen tavaran 14 päivän kuluessa Doka Finland Oy:n laskun päiväyksestä lukien.
Mikäli Doka Finland Oy myöntää asiakkaalle edellä mainittua pidemmän maksuajan, siitä on tehtävä erillinen sopimus.
Jos asiakas ei maksa eräpäivänä Doka Finland Oy:n tililuottosaatavaa, asiakas sitoutuu maksamaan viivästyneelle velan määrälle vuotuista viivästyskorkoa
10,5 % p.a. Kuluttajakaupoissa viivästyskorko on korkolain mukainen. Asiakas maksaa kohtuulliset perintäkulut.
4. Tilinhoitomaksu ja laskutuslisä
Tilinhoitomaksuna peritään kulloinkin Doka Finland Oy:ssä voimassa oleva laskutuspalkkio sekä pienlaskutuslisä.
5. Doka Finland Oy:llä on oikeus tutkia asiakkaan luottokelpoisuus ja merkitä asiakasrekisteriinsä ilman eri ilmoitusta tässä tilihakemuksesta ilmenevät asiakastiedot.
6. Mikäli asiakkaan luottokelpoisuus edellyttää, on Doka Finland Oy:llä oikeus rajoittaa tai peruuttaa tililuoton käyttöoikeus.
7. Maksuhäiriöistä ja erimielisyyksistä aiheutuvat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.
8. Voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa milloin tahansa
tämän sopimuksen heti päättyväksi.
Irtisanomisen tapahduttua asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tiliä. Tililtä maksamattomina olevat laskut asiakas maksaa irtisanomisen jälkeen kohdassa 3 sovitulla tavalla.
Vuoden käyttämättä ollut tili voidaan poistaa rekisteristä.
9. Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on tehty 2 samanlaista kappaletta, yksi asiakkaalle ja yksi Doka Finland Oy:lle.

