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PANTTAUSSOPIMUS

Pantinantaja: XX-Pankki (y-tunnus)

Pantti:
1. XX-Pankin Suomen Pankin osuusrekisterissä oleva arvo-osuustili nro yyy ja tällä
tilillä kulloinkin olevat arvo-osuudet sekä arvo-osuuksien tuotoista tai niiden
erääntymisestä kertyvät varat, joita säilytetään Euroclear Finland Oy:n Suomen
Pankissa olevalla maksujenvälitystilillä pantinantajan lukuun eroteltuna.
2. Pantinantajan rahapoliittisina operaatioina tekemät määräaikaistalletukset Suomen
Pankissa.
3. Ulkomaisissa arvopaperien säilytyskeskuksissa pantinantajan lukuun säilytettävät
arvopaperit, jotka on siirretty vakuudeksi Suomen Pankille tai jotka toimitetaan
Pankin hyväksi kolmikantavakuuspalvelun kautta.
Velan määrä:
1. XX-Pankin TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässä olevan päivänsisäisen
luoton määrä.
2. XX-Pankin maksuvalmiusluottojen määrä.
3. Vakuudellisina luottoina tehtyjen rahapoliittisten operaatioiden kulloinenkin
määrä sekä takaisinostosopimukseen tehtyjen rahapoliittisten operaatioiden
marginaalivaatimusten määrä.
Pantinsaaja: Suomen Pankki
Panttausehdot:
Panttaus kirjataan arvo-osuustilille.
Pantinantaja ilmoittaa Suomen Pankille erikseen, mitkä sen rahapoliittisina
operaatioina tekemät määräaikaistalletukset pantataan Suomen Pankille.
Suomen Pankki määrittelee vakuuksien vakuusarvon soveltaen eurojärjestelmän
kulloinkin päättämiä riskienhallintamenetelmiä.
Suomen Pankilla ei ole oikeutta edelleen pantata vakuudeksi annettua panttia.
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Ulkomailla sijaitseviin pantteihin sovelletaan kyseisen maan lainsäädännön ehtoja
sitovan panttauksen perustamisesta.
Vakuuksien korot ja muut tuotot sekä erääntymiset kuuluvat panttauksen piiriin.
Suomen Pankki maksaa nämä suoritukset pantinantajalle, jos muut vakuudet
riittävät kattamaan velan määrän.
Pantin realisointi:
Jos XX-Pankki jättää jossain suhteessa täyttämättä velvoitteen, jonka vakuutena
pantti on, Suomen Pankilla on oikeus pantinantajaa kuulematta ja tuomiota tai
päätöstä hakematta viipymättä muuttaa pantti rahaksi tarkoituksenmukaisella ja
osapuolten edut turvaavalla tavalla.
Suomen Pankilla on myymisen sijasta oikeus saada omistusoikeus pantattuihin
arvopapereihin ja kuitata niiden arvo erääntynyttä velkaa vastaan. Suomen Pankki
arvostaa omaksioton kohteena olevat arvopaperit omaksiottohetken käyvän arvon
mukaan.
Suomen Pankilla on panttauksen perusteella oikeus saada siirrettyä pantatut
rahavarat itselleen tai kuitata niiden määrä velkaa vastaan.
Ulkomailla sijaitsevat pantit realisoidaan kyseisessä maassa sovellettavan menettelyn
mukaisesti.
Suomen Pankilla on oikeus käyttää realisoinnista saadut rahat täyttämättä olevien
velvoitteiden suorittamiseen. Mikäli pantin rahaksi muuttaminen tuottaa enemmän
kuin XX-Pankin vastuut tämän sitoumuksen mukaisesti edellyttävät, Suomen Pankki
palauttaa XX-Pankille ylijäämän.
Jos pantteja on useampia kuin yksi, Suomen Pankki saa määrätä, missä keskinäisessä
järjestyksessä ne muutetaan rahaksi ja käytetään velvoitteiden täyttämiseen.
Suomen Pankki ilmoittaa viivytyksettä pantin realisoinnista ja jos mahdollista ennen
pantin rahaksi muuttamista XX-Pankille kirjallisesti toimenpiteestä pantinantajan
ilmoittamaan osoitteeseen.
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Ylivoimainen este:
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu muun viranomaisen toimenpiteestä,
sodasta tai sodan uhasta, tai kansalaislevottomuudesta, sopijapuolesta
riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä
automaattisessa tietojenkäsittelyssä tai tiedon siirrossa, posti- tai teleliikenteessä
taikka sähkövirran saannissa, sopijapuolen toiminnan tai toimenpiteiden keskeyttämisestä tai viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden
johdosta, sopijapuolen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutoimenpiteestä, silloinkaan kun se koskee vain osaa sopijapuolen toimihenkilöistä taikka
muusta näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä
johtuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
Sitoumus:
XX-Pankki panttaa Suomen Pankille yllä mainitun vakuuden Suomen Pankilta
saamansa yllä määritellyn velan, mahdollisen alkumarginaalin, velalle laskettavan
koron ja mahdollisten perimiskulujen vakuudeksi.
Pantinantaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että kulloistakin velan ja/tai TARGET2—
Suomen Pankki –järjestelmässä olevan tilin päivänsisäisen luottolimiitin määrää
vastaava vakuustarve on aina täytetty. Pantinantaja sitoutuu noudattamaan
kulloinkin voimassa olevia Suomen Pankin antamia vakuuksia ja niiden hallintaa
koskevia sääntöjä.
Sovellettava laki:
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sellaiseen panttaukseen, jonka kohteena on ulkomaisia arvopapereita, sovelletaan
kyseisen maan lainsäädännön säännöksiä panttioikeuden perustamisesta ja
vakuuden realisoinnista.
Sopimusta on
sopijapuolelle.
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