
Y-tunnus:

Yhteyshenkilön 
tiedot 

Osoite (tarjouksen toimitusosoite): 

Limiitin tiedot ja 
käyttötarkoitus

Korkovaihto-
ehdot ja korko-
indikaatio

5 v

Vaihtuva viite-/
euribor-korko:

6 kk

12 kk

Asiakas 

 Nimi:

Titteli:

Sähköposti: 

Puhelinnumero:

Haetun limiitin määrä: Sitomaton limiitti:

Nimi: 

Hankekuvaus:

Kiinteä korko (30/360) 

koko laina-ajalle 

sisältäen marginaalin:

15 v

20 v

10 v

Koronmaksukausi: 6 kk 12 kk

Tarjouspyyntö sitovasta tai sitomattomasta limiitistä 

Limiitin voimassaoloaika vuosina (enintään 5 vuotta): 

Sitova limiitti:

Korkoindikaation päivämäärä ja kellonaika:

Tällä Tarjouspyyntölomakkeella asiakas hakee pitkäkestoiseen investointihankkeeseen rahoituksen puitesopimusta joko 
sitovana tai sitomattomana limiittinä. Limiittisopimuksen minimikoko on 100 miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset luotot 
nousevat jommankumman puitesopimuksen sisältä yksittäisinä limiittiluottoina. Huomioittehan, että asiakkaan tulee pyytää 
yksittäisten luottojen nostamista sitomattomasta limiitistä erillisellä tarjouspyyntölomakkeella.

Tarjouspyyntö lähetetään allekirjoitettuna antolainaus(at)kuntarahoitus.fi -sähköpostiin. 
Huomioittehan, että tarjouspyynnön käsittelyaika on vähintään viisitoista (15) pankkipäivää.

Tarjouksen tulee olla perillä: Tarjouksen 
tiedot

klo mennessä.

Tarjouksen tulee olla voimassa: saakka.

Huom! Euribor-korkoihin sidottujen lainojen laina-aika on enintään 30 vuotta ja kiinteisiin korkoihin 
sidottujen lainojen enintään 20 vuotta.

Limiitin voimassaoloaika vuosina (enintään 5 vuotta): 

Haetun limiitin määrä: 

Kuntarahoitus Oyj, PL 744, 00101 Helsinki | www.kuntarahoitus.fi
Municipality Finance Plc | P.O. Box 744, FI-00101 Helsinki |

www.munifin.fi Tel. +358 9 6803 5666 | Y-tunnus/Business ID 1701683-4



Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus (asiakas)

Saapunut Kuntarahoitukseen

Liitteet Tarjouspyynnön lisäksi tarvitsemme limiitin hakijalta seuraavat dokumentit:

- Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupapäätös

- Hallituksen / valtuuston päätökset hankkeen rahoituksesta

- Asiakkaan viimeisin tilinpäätös

- Hallinto- / johtosäännön ote allekirjoitusoikeudesta
(Mikäli allekirjoitus perustuu valtuutukseen, liitteeksi tarvitaan
päätös valtuutuksesta.)

Paikka Päivämäärä Paikka Päivämäärä

Allekirjoitus (asiakas)

Päivämäärä Vastaanottaja
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