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Vakuusohje
Jos hakemuksen tai tarjouksen tekeminen edellyttää vakuuden asettamista, hyväksyttävät
vakuusmuodot ovat käteistalletus ja Ruokaviraston hyväksymän takauksenantajan
myöntämä takuusitoumus.
Käteistalletus maksetaan Ruokaviraston tilille:
FI72 1804 3000 0162 38
NDEAFIHH
(asia: vakuus)
tai
FI82 8129 9710 0128 73
DABAFIHH
(asia: vakuus)
Vanhaa vakuustilinumeroa (FI04 5000 0121 5047 80) voi käyttää 26.2.2021 saakka.
Takuusitoumus on määrämuotoinen ja asiakas neuvottelee sitoumuksen oman
rahalaitoksensa kanssa. Takuusitoumuksen mallin saa pyydettäessä sähköpostitse
Ruokavirastosta (oili.hassinen(at)ruokavirasto.fi). Allekirjoitettu pankkitakuusitoumus on
toimitettava Ruokavirastoon osoitteeseen:
Ruokavirasto
PL 100 (Alvar Aallon katu 5)
00027 RUOKAVIRASTO
Kiireellisissä tapauksissa kuitin käteistalletuksesta tai allekirjoitetun pankkitakuun voi
toimittaa ensin sähköpostilla (oili.hassinen(at)ruokavirasto.fi). Asiakkaalle lähetetään
vakuudesta tiliote. Käteisvakuudesta ei makseta korkoa. Pankkitakuun kustannukset
asiakas maksaa itse.
Ruokavirasto päättää kohdistetun vakuuden vapauttamisesta tai pidättämisestä
markkinajärjestelyä koskevassa EU:n lainsäädännössä tarkoitettujen edellytysten
mukaisesti. Jos asiakkaalla on käteisvakuus, pidätys tehdään ko. vakuudesta. Jos asiakkaalla
on vakuutena pankkitakuu, Ruokavirasto laskuttaa pidätettävän määrän asiakkaalta.
Kun asiakas ei enää tarvitse vakuutta ja Ruokavirasto on voinut sen vapauttaa, asiakas
pyytää vakuuden palautusta itse.
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[Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten,
varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta]

Voimaantulo
Tämä ohje on voimassa 1.12.2020 alkaen.

Tiedoksi
Markkinaosasto
Tukien kirjanpitoyksikkö

Tietosuoja on keskeisessä osassa Ruokaviraston toimintaa. Tietoja luovutettaessa ja käsiteltäessä Ruokavirasto ottaa aina huomioon
tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimukset. Ruokavirasto ei luovuta henkilötietoaineistoja kolmansille osapuolille ilman erillistä
tietolupaa. Tietolupa haetaan Ruokavirastosta, joka selvittää tarkoin tietojen luovutuksensaajalta tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä
tietoturvaan liittyä seikkoja. Ruokavirasto voi luovuttaa tietojasi ulkopuolisille vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen
luovuttamiselle ovat olemassa. Tietojasi ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ja neuvontaan. Et voi kuitenkaan estää tietojen
luovuttamista esimerkiksi viranomaistehtävien hoitamiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Lisätietoja tietosuojasta saat Internetistä
osoitteessa www.ruokavirasto.fi -> Tietoa meistä ->Asiointi -> Tietosuoja -> Ruokaviraston rekisterit.

