
Yrityskiinnityshakemus

Haen yrityskiinnityksen vahvistamista oheisen panttivelkakirjan tai panttivelkakirjojen pääoman, koron ja 
perimiskulujen maksamisen vakuudeksi hakemuksessa mainitun yrityksen kiinnityskelpoiseen irtaimeen 
omaisuuteen.
Huomaa, että kaikki hakemuksen tiedot ovat julkisia.

Ohjeita yrityskiinnityksen hakemisesta ja tämän lomakkeen pdf-muodossa saat verkkosivuiltamme: www.prh.fi/yrityskiinnitys

Hakijan tiedot

Hakijan nimi

Katuosoite tai postilokero

Postinumero

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Ilmoita hakijan nimi ja postiosoite sekä yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Postitoimipaikka

Saapumispäivä (PRH täyttää): Asianumero (PRH täyttää):

Sähköposti

Asiamiehen tiedot

Asiamiehen nimi

Katuosoite tai postilokero

Postinumero

Puhelinnumero

Ilmoita asiamiehen nimi, postiosoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite mahdollisia yhteydenottoja varten.

Postitoimipaikka

Sähköposti

Yritys, jonka omaisuuteen kiinnitystä haetaan

Yrityksen nimi
Ilmoita yrityksen kaupparekisteriin merkitty toiminimi ja Y-tunnus.

Y-tunnus

Yrityskiinnityksen rajoittaminen
Jos haet kiinnityksen vahvistamista rajoitettuna, ilmoita rajoitusperuste ja yksilöintitiedot kokonaisuudessaan.
Katso käytettävissä olevat rajoitusperusteet verkkosivuiltamme: www.prh.fi/yrityskiinnitys
Käytä tarvittaessa eri liitettä.

Panttivelkakirjatiedot
Merkitse panttivelkakirjojen numerot, allekirjoituspäivä ja pääoma. Lisää kiinteä korkoprosentti ja perimiskulut euroina,  
jos niistä on sovittu. Käytä tarvittaessa eri liitettä.
Velkakirjan numerot

Velkakirjan numerot

Velkakirjan numerot

Velkakirjan numerot

Velkakirjan numerot

Velkakirjan numerot

Allekirjoituspäivä

Allekirjoituspäivä

Allekirjoituspäivä

Allekirjoituspäivä

Allekirjoituspäivä

Allekirjoituspäivä

Pääoma

Pääoma

Pääoma

Pääoma

Pääoma

Pääoma

Korkoprosentti

Korkoprosentti

Korkoprosentti

Korkoprosentti

Korkoprosentti

Korkoprosentti

Perimiskulut

Perimiskulut

Perimiskulut

Perimiskulut

Perimiskulut

Perimiskulut
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Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemuksen allekirjoitus

Lähetä hakemus liitteineen PRH:lle
Postitse:
Patentti- ja rekisterihallitus
Yrityskiinnitysasiat
00091 PRH

Hakemuksen allekirjoittaa hakija tai hänen valtuuttamansa asiamies

Liitteet
Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä se panttivelkakirja tai ne panttivelkakirjat, joille kiinnitystä haetaan.
Muu liite voi olla esimerkiksi etuoikeusjärjestyksen osoittava asiakirja tai asiamiehen valtakirja.

Panttivelkakirja tai panttivelkakirjat

Muut liitteet

Etuoikeus
Jos haet kiinnitystä useille panttivelkakirjoille, ilmoita niiden keskinäinen etuoikeusjärjestys, onko panttivelkakirjoilla sama 
etuoikeus, käytetäänkö etuoikeutta numerojärjestyksessä vai muuten yksilöidyllä tavalla.
Panttivelkakirjoilla on etuoikeus numerojärjestyksessä
Panttivelkakirjoilla on sama etuoikeus
Panttivelkakirjoilla on muu määritelty etuoikeus
Määrittele muu etuoikeusjärjestys (käytä tarvittaessa eri liitettä)

Panttivelkakirjan haltijan tiedot

Panttivelkakirjan haltijan nimi

Katuosoite tai postilokero

Postinumero

Jos panttivelkakirjan haltija on tiedossa yrityskiinnitystä haettaessa, ilmoita haltijan nimi ja postiosoite.

Postitoimipaikka

Rasitustodistus

Tilaan rasitustodistuksen

Halutessasi voit tilata rasitustodistuksen yrityksen kiinnityksistä.

Laskutusosoite

Yrityksen nimi

Katuosoite tai postilokero

Postinumero

Ilmoita laskutusosoite laskun lähettämistä varten.

Postitoimipaikka

Verkkolaskutusosoite

Yrityksen nimi

Verkkolaskutusosoite

Operaattorin nimi

Ilmoita laskutusosoite laskun lähettämistä varten.

Välittäjätunnus
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