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Hakemuksen täyttöohjeita

Tyhjennä lomake

Autokiinnityshakemus
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Saapumispäivä

Palautusosoite

Asianumero
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Hakija

Y-tunnus

Nimi
Lähiosoite

Postinumero ja paikkakunta

Puhelin

Sähköposti

Hakijan asiamiehen nimi

Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero ja paikkakunta
Sähköposti

Puhelin
Velallinen

Y-tunnus

Velallisen nimi / Kaupparekisteriin merkitty toiminimi

Henkilötunnus
Hakemus

Pyydän / Pyydämme, että seuraavaan ajoneuvoon vahvistettaisiin autokiinnitys
haltijalle
nimetylle haltijalle:
vakuudeksi oheisen velkakirjan / oheisten velkakirjojen pääoman, koron sekä perimis- ja/ uudistamiskulujen maksamisesta

Ajoneuvo
Rekisteritunnus:
Valmistenumero:
Ajoneuvolaji:
Merkki:
Velkakirjatiedot Velkakirjan numero

Velkakirjan
allekirjoituspäivämäärä

Pääoma

Korko

Perimis- ja/
uudistamiskulut

Rahayksikkö
Etuoikeus

Päiväys ja
hakijan
allekirjoitus

Jos kiinnitystä haetaan usealla velkakirjalla, niillä on
etuoikeus yllä olevassa järjestyksessä

etuoikeus numerojärjestyksessä

sama etuoikeus

etuoikeus seuraavassa järjestyksessä (tarvittaessa eri liitteellä)

Paikka, päiväys, hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Rasitustodistus Rasitustodistus
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Tulosta

Lomakkeen alkuun
Hakemuksen täyttöohjeita
Hakemus

Jokaisesta kiinnitettävästä autosta on tehtävä eri hakemus.

Hakija

Autokiinnitystä voi hakea ajoneuvon omistaja tai se, jolle sitoumus on täytettävä (velkoja).

Asiamies

Hakija voi käyttää asiamiestä.

Etuoikeus

Jos kiinnitystä haetaan useille velkakirjoille, niiden haluttu keskinäinen etuoikeusjärjestys on
merkittävä hakemukseen. Jos etuoikeusjärjestykseksi halutaan muu kuin sama etuoikeus tai
numerojärjestys, tämä on ilmoitettava yksilöimällä velkakirjat ja tarvittaessa käyttäen erillistä
liitettä.

Päiväys ja allekirjoitus
Hakijan tai hänen asiamiehensä on päivättävä ja allekirjoitettava hakemus.
Liitteet

Hakemukseen on liitettävä alkuperäiset velkakirjat kahden henkilön oikeaksi todistamina.
Lisäksi osakeyhtiön ja rekisteröidyn yhdistyksen autokiinnityshakemukseen tulee liittää
toimivaltaisen elimen pöytäkirja.

Rasitustodistus

Hakijan on ilmoitettava autokiinnitystä hakiessaan, haluaako hän rasitustodistuksen kiinnitettävästä
ajoneuvosta. Rasitustodistus on maksullinen.

HUOM!

Kiinnitystä ei saa vahvistaa ajoneuvoon, joka on sellaisen elinkeinonharjoittajan omaisuutta, jonka
omaisuuteen on vahvistettu tai haettu yrityskiinnitys.
Kiinnitystä ei saa myöskään vahvistaa autoon, joka on ulosmitattu tai kuuluu konkurssipesään.
Jos kiinnityksen vahvistamiselle on jokin edellä mainittu este, tehdään asiasta kielteinen päätös.
Päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu.

