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shekeistä ja postivekseleistä.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään ta
pahtuneessa istunnossa antanut toimipai
koille shekkien ja postivekselien vastaanotta
misesta ja käsittelystä seuraavat määräyk
set.
Yleisiä määräyksiä.

enemmän kuin 3 kuukautta1), ei sitä saa
maksuna ottaa vastaan, paitsi milloin on
kysymyksessä siirtoleimattu shekki tai postivekseli.
4. Shekkejä ja postivekseleitä saadaan
maksuvälineinä vastaanottaa kaikissa kont
toreissa, toimistoissa ja konttorinhaaraosastoissa I, niin myös niissä konttorinhaaraosastoissa II sekä niillä postiasemilla I ja postija lennätinasemilla, joille posti ja lennätinhallituksen talousosasto tai postisäästöpan
kin hallitus, viimeksimainittu kuitenkin ai
noastaan maksuna postisäästöpankin säästö
jä siirtoliikkeessä, on erikseen myöntänyt
siihen oikeuden.
5. Postisäästöpankin hallitus on oikeu
tettu harkintansa mukaan sallimaan asiak
kaan, jolla on siirtotili, käyttää siirtoliik
keen välityksellä tapahtuviin suorituksiin 2)
asiakkaan asettamia tai siirtämiä shekkejä,
joiden lunastamisesta ei ole jätetty pankkitakuuta tai joihin ei ole tehty shekin varmennusmerkintää.

1. Shekki on shekkilaissa (AsK 244/32)
tarkemmin säädettyyn muotoon laadittu
pankin maksettavaksi asetettu maksuosoitus.
Määräykset shekin muodosta ja asettami
sesta sekä shekin malli ovat liitteessä A.
Muu kuin pankin 1) maksettavaksi ase
tettu maksuosoitus, vaikka siitä olisikin käy
tetty nimitystä shekki, ei ole shekki.
2. Postivekseli (postilähetysvekseli) on
pankin antama tunnuste, jossa pankki si
toutuu maksamaan nimetylle henkilölle tai
hänen määräämälleen postivekselissä maini
tun summan. Määräykset postivekselin muo
dosta ja postivekselin malli ovat liitteessä B.
3. Toimipaikat saavat jälempänä annet
tujen määräysten mukaisesti vastaanottaa
shekkejä ja postivekseleitä asiakkailta aino
astaan maksuvälineinä käteisen rakan ase
masta1
2). Shekkejä ja postivekseleitä ei toi
mipaikassa saa missään tapauksessa vaihtaa
rahaksi.
Jos shekin asettamisesta sitä toimipaik
kaan jätettäessä on kulunut enemmän kuin
15 päivää taikka postivekselin asettamisesta

Vastaanottaminen.
6. Shekkejä toimipaikka saa maksuväli
neenä vastaanottaa asiakkailta 3) ehdolla
—- että shekki on varmennettu (kts. 12.
kohtaa ja liitettä A ), tai

1) Oikeus pitää shekkitiliä on paitsi liike- ja
säästöpankeilla myös
Suomen Kiinteistöpankki
0 /Y :llä , Osuuskassojen Keskus 0 /Y :l l ä ja osuuskassoilla.
Toimipaikat eivät ota vastaan pankkisiirron
maksuosoituksia.
2) Shekkiä tai postivekseliä ei saa vastaanottaa,
jollei sen rahamäärää käytetä joko kokonaisuudes
saan tai ainakin pääasialliselta osaltaan saman
aikaisesti tapahtuvan suorituksen maksuna.

1) Postivekselistä annettu määräys perustuu
pankkitariffisopimuksen V lukuun. Sopimus on
1. 12. 50 tehty liikepankkien kesken.
2) Postisäästöpankin hallitus myöntäessään ky
seisen shekinkäyttöoikeuden yleensä rajoittaa sen
koskemaan vain sellaisia suorituksia, jotka asiakas
tekee omalle postisiirtotililleen.
3) Jos shekin tai postivekselin jättäjää ei toi
mipaikassa tunneta, on hänen henkilöllisyytensä
todettava.
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— että shekin lunastamisesta on jätetty
posti- ja lennätinhallituksen talousosaston
hyväksymä pankkitakuu (kts. 13. kohtaa).
Shekin ei tarvitse olla varmennettu eikä
sen lunastamisesta tarvitse olla jätetty
p ankkitakuuta
— jos shekin asettajana tai viimeisenä
siirtäjänä on valtion tai kunnan virasto tai
laitos, liike- tai säästöpankki, osuuskassa
taikka vakuutuslaitos (kts. 8. kohtaa), tai
— jos shekin jättäjänä on sellainen postisiirtotilinomistaja, jonka postisäästöpankin
hallitus on 5. kohdan mukaisesti oikeutta
nut siirtotilille tilillepanoja tehdessään käyt
tämään joko asettamiaan tai siirtämiään
shekkejä t).
Siirtoleimattujen shekkien ja postivekselien vastaanottamisesta on ohjeita kohdissa
24— 32.
7. Postivekseleitä toimipaikka saa maksu
välineenä vastaanottaa asiakkailta ilman
varmennusta tai pankkitakuuta.
8. Shekkiä tai postivekseliä ei saa raha
laitokselta vastaanottaa, jos jättäjänä on
sama rahalaitos, jonka maksettavaksi shekki
tai postivekseli on asetettu1
2) (Kts. 30. koh
taa).
9. Shekkiä ja postivekseliä vastaanotet
taessa on tarkastettava,
—• että shekin muoto ja teksti täyttävät
shekkilain määräykset (kts. liitettä A ),
— että posti vekselin muoto ja teksti täyt
tävät niistä annetut määräykset (kts. lii
tettä B ),
-—• että shekissä tai postivekselissä on
kaikki tarvittavat siirrot ja että ne on
tehty oikein (kts. 14— 16 kohtia) ja
—• ettei shekin asettamisesta sitä toimi
paikkaan jätettäessä ole kulunut enempää
kuin 15 päivää eikä postivekselin asettami
sesta enempää kuin 3 kuukautta.
10. Jos shekki on asetettu maksettavaksi
nimetylle henkilölle lisäämällä sanat ,,ei
1) Postisäästöpankki on Osuuskassojen Keskus
0 / Y : n kanssa tehnyt sopimuksen, että Osuuskasso
jen Keskus 0 / Y : n ja osuuskassojen asiakkailta toi
mipaikat vastaanottavat pankkitakuuta tai varmen
nusta vaatimatta mainittujen rahalaitosten shekkejä,
silloin kun (kyseisten rahalaitosten asiakkaat suo
rittavat toimipaikassa tilillepanoja omille posti
siirtotileilleen (P sp :n kk. 7/5 1).
2) Tämän vuoksi toimipaikassa on tarkastettava,
ettei sen rahalaitoksen (pää- tai haarakonttorin),
joka jättää toimipaikkaan shekkejä ja posti
vekseleitä, nimi ole painettuna shekin tai postivekselin otsikossa. Osuuskassoilta otetaan vastaan
Osuuskassojen Keskus 0 / Y : n ja säästöpankkeina
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin maksettavia
shekkejä ja postivekseleitä.

määräämälle” tai muu vastaava lausuma,
ei shekkiä saa toimipaikassa vastaanottaa,
paitsi milloin shekki on asetettu vastaanotta
valle toimipaikalle maksettavaksi. Shekkiä
ei myöskään saa vastaanottaa, jos shekin
jokin siirtäjä on shekin edelleen siirtämi
sen kieltänyt.
Mitä tässä kohdassa on määrätty shekistä
on voimassa myös postivekselistä.
11. Viivatun shekin maksuvälineenä vas
taanottamisessa on lisäksi noudatettava 19.
kohdan määräyksiä.
Varmennettu shekki.
12. Varmennettu shekki on sellainen, jo 
hon maksava pankki on merkinnyt sanan
„ varmennetaan” , „vahvistetaan” , m e rk i
tään” tai muun vastaavan sanonnan sekä
nimensä. Pankin toiminimen pelkkää merkintääkin, kun se on shekin etupuolella,
pidetään varmentamisena.
Shekin varmentaminen merkitsee sitä,
että maksava pankki on sitoutunut lunasta
maan shekin, jos se sille esitetään maksetta
vaksi shekin lainmukaisessa vanhentumisajassa kahdessakymmenessä päivässä shekin
asettamispäivästä lukien 1).
Pankkitakuu shekistä.
13. Asiakas voi hankkia asettamilleen
shekeille pankkitakuun. Pankkitakuu 2) on
asiakkaan jätettävä käyttämäänsä toimi
paikkaan, jonka tulee lähettää se virkakirjeen seuraamana posti- ja lennätinhalli
tuksen talousosastolle hyväksyttäväksi.
Shekin tai postivekselin siirtäminen.
14. Jos shekki on asetettu maksettavaksi
jollekin muulle kuin vastaanottavalle toimi
paikalle, tulee shekin olla varustettu sen
henkilön, laitoksen tai toiminimen siirto
merkinnällä 3), jolle maksettavaksi shekin
määrä on asetettu. Tällä on oikeus edelleen
siirtää shekki muille suoritettavaksi, ellei
shekin edelleen siirtämistä ole kielletty (kts.
1) Toimipaikassa ei varmennettuakaan shekkiä
oteta vastaan, jos sen asettamisesta on kulunut
enemmän kuin 15 päivää.
Shekin jättämistä mainitussa vanhentumisajassa
Suomen Pankin pääkonttorin sheklkikassaan pide
tään sen maksettavaksi esittämisen veroisena.
2) Shekin pankkitakuulla tarkoitetaan sitä, että
pankki menee määrättyä palkkiota vastaan asiak
kaan pyynneistä takaukseen tämän asettamista
shekeistä. Pankkitakuu käsittää vain määrättyyn
toimipaikkaan jätetyt shekit.
3) Pankissa tai toimipaikassa siirtoleimattuun
shekkiin ei tehdä tässä kohdassa mainittua siirtomerkintää (Ikts. kohtia 24 ja 31).
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kohtaa 10). Jokaisesta siirrosta on shekkiin
tehtävä siirtomerkintä 1). Siirtosarjan on
oltava katkeamaton.
Jos shekki on asetettu maksettavaksi hal
tijalle tulee shekin toimipaikkaan jättäjän,
myös asettajan, varustaa shekki siirtomer
kinnällä.
15. Siirto on merkittävä itse shekkiin tai
siihen kiinnitettyyn lisäkkeeseen. Siirtäjän
tulee allekirjoittaa siirto.
Siirto voi olla nimisiirto, jossa siirron
saajan nimi on mainittu, tai avoin siirto,
joka käsittää vain siirtäjän nimikirjoituk
sen. Avoimen siirron, jotta se olisi pätevä,
tulee olla merkitty shekin kääntöpuolelle
tai shekkiin kiinnitettyyn lisäkkeeseen.
16. Siirtomerkinnässä on oltava nimet ja
myös etukirjaimet sellaisina, kuin mille
shekki on kirjoitettu tai siirretty.
Jos shekki on kirjoitettu julkisen viran
omaisen taikka laitoksen, yhdistyksen, seu
ran tai muun yhteisön nimelle, tulee siir
rossa ehdottomasti näkyä tuo nimi, mie
luimmin leimalla painettuna. Julkisen vi
ranomaisen taikka yhteisön nimen kirjoitta
jan pelkkä nimikirjoitus ei riitä. Sama kos
kee myös shekkiä, joka on kirjoitettu esi
merkiksi jollekin viranomaiselle ilman, että
sen nimeä on siinä mainittu. Silloinkin on
siirtoon nimikirjoituksen lisäksi saatava
asianomaisen virkaleima.
Puumerkillä varustettu siirto on todistet
tava oikeaksi1
2).
17. Kun alitoimipaikka 20. kohdan mää
räysten mukaisesti lähettää shekin ylitoimipaikkaan, tekee alitoimipaikka shekin kään
töpuolelle siirtomerkinnän 3).
Toimipaikka tekee siirtomerkinnän shek
kiin myös silloin, kun se 21. kohdan mää
räysten mukaisesti esittää shekin asianomai
sessa rahalaitoksessa lunastettavaksi tai tal
lettaa sen toimipaikan pankkitilille.
Siirtomerkintä on vahvistettava toimi
paikan päiväysleimalla ja toimipaikan hoi
tajan omakätisellä nimikirjoituksella.
18. Mitä 14— 17 kohdissa on määrätty
shekin siirtämisestä on vastaavasti voimassa
postivekselin siirtämisestä.
1) Poispyyhitty siirto katsotaan olemattomaksi.
2) Kts postisäännön soveltamismääräysten 41 $:n
kohtaa 4.
3) Esimerkiksi: „Siirretään ............................... : n
posti- ja lennätintoimistolle” (alitoimipaikan päiväysleima ja hoitajan allekirjoitus).

Viivatun shekin vastaanottaminen.
19. Shekin asettaja tai haltija voi vii
vata shekin. Viivaus voi olla yleinen tai
erikoinen (kts. liitteen A kohtia 6 ja 7).
Yleisviivatun shekin maksuvälineenä vas
taanottamisessa noudatetaan muutoin, mitä
shekkien vastaanottamisesta on määrätty,
paitsi että yleisviivatun shekin toimipaik
kaan jättäjänä saa olla ainoastaan
valtion tai kunnan virasto tai laitos, liiketai säästöpankki, osuuskassa tai vakuutus
laitos taikka
sellainen postisiirto tilinomistaja, jonka
postisäästöpankin hallitus on 5. kohdan mu
kaisesti oikeuttanut siirtotilille tilillepanoja
tehdessään
käyttämään
maksuvälineenä
shekkejä.
Erikoisviivatun shekin toimipaikka saa
maksuvälineenä ottaa vastaan ainoastaan
rahalaitokselta ja tulee sen olla siirtoleimattu (kts. kohtia 24— 32).
Shekin ja postivekselin lähettäminen alitoimipaikasta ylitoimipaikkaan.
20. Alitoimipaikka lähettää shekin tai
postivekselin, tehtyään sen kääntöpuolelle
siirtomerkinnän (kts. 17. kohtaa), rahalähetyksenäi) ylitoimipaikkäan. Erikoisesti on
huomattava, että shekit on edelleen lähe
tettävä viipymättä ja viimeistään niiden
vastaanottamista seuraavana päivänä2).
Shekin ja postivekselin käsittely ylitoimipaikassa.
21. Jos shekin tai postivekselin maksavapankki tai sen konttori on paikkakunnalla
ja toimipaikalla on puutetta käteisistä va
roista, voi toimipaikka esittää shekin tai
postivekselin tämän rahalaitoksen lunastet
tavaksi.
Jos ylitoimipaikalla on maksavassapankissa pankkitili, voidaan shekki tai postivekseli tallettaa toimipaikan pankkitilille3).
22. Jos shekki tai postivekseli esitetään
paikkakunnan asianomaisessa pankissa lu
nastettavaksi tai talletetaan toimipaikan
pankkitilille, ei shekin tai postivekselin etu
sivulle paineta , toimipaikan päiväysleimaa
1) Kts. kk. 102/50 kohta. E.
2) Shekin viipymättä edelleen lähettäminen on
välttämätöntä siitä syystä, että shekki on esitet
tävä Suomen Pankin pääkonttorin shelkkikassassa
viimeistään kahdenkymmenen päivän kuluessa shekin
asettamispäivästä lukien.
3) Toimipaikan kassansäästöön sisältyvät myös
pankkitilillä olevat varat.
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(kts. seuraavaa kohtaa), mutta sitävastoin ajasta, vaan otetaan ne tilillepanoa toimi
kääntöpuolelle tehdään siirtomerkintä (kts. paikassa vastaan siinäkin tapauksessa, että
shekin asettamisesta toimipaikkaan jätet
17. kohtaa).
23.
Jos shekki tai postivekseli lähetetään täessä on kulunut enemmän kuin 15 päivää
rahalähetyksenä Suomen Pankin pääkont ja postivekselin asettamisesta enemmän kuin
torin shekkikassaan, ei ylitoimipaikka tällai 3 kuukautta.
26. Rahalaitoksen tulee siirtoleimattuja
sen shekin tai postivekselin kääntöpuolelle
tee siirtomerkintää, vaan siirtoleimaa shekin shekkejä ja postivekseleitä toimipaikkaan
siten, että toimipaikka painaa shekin etu jättäessään liittää mukaan yhteenlaskusivulle vasempaan alakulmaan toimipaikan liuska, johon on merkitty jokaisen shekin
selvän päiväysleiman; lähettämisessä ja ti ja postivekselin rahamäärä sekä rahamää
littämisessä on noudatettava siitä erikseen rien yhteenlaskettu summa.
27. Siirtomenettelysopimukseen liittyneet
annettuja määräyksiä1).
Erikoisesti on
huomattava, että shekit on edelleen lähetet rahalaitokset ovat sitoutuneet siihen, ettei
tävä Suomen Pankkiin viipymättä ja vii vät ne esitä posti- ja lennätinlaitokselle ta
meistään niiden vastaanottamista seuraa- kautumisvaatimusta toimipaikkaan jättävana päivänä (kts. kohdan 20 alaviittaa 2). missään siirtoleimatuissa shekeissä tai postivekseleissä mahdollisesti esiintyvien tekstitaikka siirtovirheiden takia, eivätkä myös
Siirtoleimatut shekit ja postivekselit.
kään shekkien tai postivekselien vanhentumi
Siirtomenettely.
sen taikka shekin' katteen puuttumisen joh
. 24. Posti- ja lennätinlaitos on eräiden dosta, vaan selvittävät rahalaitokset tällai
rahalaitosten kanssa tehnyt siirtomenettely- set tapaukset suoraan keskenään.
sopimuksen1
2) shekkien ja postivekselien
maksuvälineinä vastaanottamisesta sano Siirtoleimattujen shekkien ja iiostivekselien
tuilta rahalaitoksilta niiden postisiirtotileil vastaanottaminen ja käsittely toimipaikassa.
leen tekemistä tilillepanoista. Sopimuksen
28. Siirtoleimattuja shekkejä ja posti
mukaan kyseisen shekin tai postivekselin tu
lee olla asetettu muun rahalaitoksen kuin vekseleitä vastaanotettaessa on toimipaikassa
tarkistettava, että jokainen niistä on 24.
jättävän rahalaitoksen maksettavaksi.
Jokaisen shekin ja postivekselin, jonka kohdan määräysten mukaisesti •siirtoleirahalaitos jättää siirtomenettelysopimuksen mattu.
Toimipaikassa verrataan shekkien ja pos
perusteella maksuna toimipaikkaan, etusi
vun vasemmassa alakulmassa on jättävän tivekselien rahamäärät 26. kohdassa mai
rahalaitoksen oma leima tai kassaleima. Lei nittuun yhteenlaskuliuskaan ja yhteenlasku
masta tulee selvästi käydä ilmi rahalaitok tarkistetaan.
29. Koska 24. kohdassa mainittu siirtosen nimi, konttori sekä. shekin tai postivek
selin lunastuspäivä. Näin leimattua shek leimaus merkitsee, että rahalaitos on shekin
kiä ja posti vekseliä sanotaan tässä kiertokir taikka postivekselin jo kerran lunastanut,
on toimipaikkojen tarkoin huomattava,
jeessä siirtoleimatuksi.
Siirtoleimatun shekin tai postivekselin etteivät ne saa ottaa vastaan siirtoleimaukkääntöpuolella ei ole jättävän rahalaitoksen sella varustettua shekkiä tai postivekseliä
muilta asiakkailta kuin sopimukseen yhty
siirtomerkintää.
25.
Toimipaikat eivät tarkasta siirtolei- neiltä rahalaitoksilta.
30. Toimipaikat eivät saa vastaanottaa
mattujen shekkien ja postivekselien kirjoi
tettua tekstiä ja siirtoja. Näihin shekkeihin maksuvälineenä rahalaitokselta sellaista siirja posti vekseleihin ei myös sovelleta 9. koh toleimattua shekkiä tai postivekseliä, jossa
dan määräystä vastaanottamisen määrä maksavana pankkina on sama rahalaitos tai
sen toisella paikkakunnalla oleva konttori.1)
1) Kts. bk. 144/49 (kohta B.
Tämän vuoksi toimipaikassa on tarkastet
2) Siirtomenettelysopimuksen (19. 2. 47 ja 10. 5.
tava, ettei sen rahalaitoksen nimi, joka
48) posti- ja lennätinlaitobsen kanssa ovat teh
jättää toimipaikkaan shekkejä ja postivek
neet seuraavat rahalaitokset: Suomen Pankki, Postisäästöpankki, Kansallis-Osake-Pankki, Oy Pohjois
seleitä ja joka on siirtoleimattuna 24. kohmaiden Yhdyspankki, Helsingin Osakepankki, Sääs
töpankkien Keskus-Osake-Pankki ja sen toiminta
piiriin kuuluvat säästöpankit, Ålands Aktiebank
sekä Osuuskassojen Keskus Oy ja sen toiminta
piiriin kuuluvat osuuskassat.

! ) Osuuskassoilta otetaan vastaan Osuuskassojen
Keskus O y:n ja säästöpankeilta Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankin
maksettavia
shekkejä
ja
postivekseleitä.
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dan mukaisesti shekin ja posti vekselin etu
sivun vasemmassa alakulmassa, ole painet
tuna shekin tai postivekselin otsikossa,
31.
Toimipaikassa (myös alitoimipaikassa), johon siirtoleimattu shekki tai postivekseli jätetään, on shekin tai postivekselin
etusivulle 24. kohdassa selostetun siirtoleimauksen viereen viipymättä painettava toi
mipaikan selvä päiväysleima. Shekin tai
postivekselin kääntösivulle ei toimipaikka
tällöin merkitse tavanmukaista siirtoa, vaan
korvaa edellämainittu päiväysleima toimi
paikan siirtomerkinnän.
32. Siirtoleimatut shekit ja postivekselit
alitoimipaikka aina lähettää rahalähetykHelsingissä, maaliskuun 8 päivänä 1951.

senä ylitoimipaikkaansa 1) ja ylitoimipaikka
rahalähetyksenä Suomen Pankkiin. 1
2) E ri
koisesti on huomattava, että shekit on edel
leen lähetettävä viipymättä ja viimeistään
niiden vastaanottamista seuraavana päi
vänä.
Tämä kiertokirje, jolla kumotaan kierto
kirje 105/48 ja postisäännön soveltamis
määräysten 78 §:n 2., 3., 4. ja 5. kohta,
viimeksimainittu kohta sellaisena kuin se
muutettuna on kiertokirjeessä 21/46, tulee
voimaan toukokuun 1 päivänä 1951.
1) Kts. kk. 102/50 kohta E.
2) Kts. kk. 144/49 kohta B.

Pääjohtaja S. J. Ahola.

Johtaja Oiva Salolla.

Käännä!
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Liite A.

Shekit.
Muoto ja asettaminen.
1. Shekissä tulee olla:
— itse tekstiin merkitty ja asiakirjan
kielellä ilmaistu nimitys shekki;
— ehdoton kehoitus määrätyn rahaerän
maksamiseen;
— sen pankin nimi, jonka maksettava
shekki on (maksava, maksavapankki);
— merkintä paikasta, jossa maksavanpankin on maksu suoritettava;
•
—• merkintä shekin asettamispäivästä ja
-paikasta; sekä
— shekin asettajan allekirjoitus.
2. Asiakirjaa, josta puuttuu jokin edel
lisessä kohdassa luetelluista merkinnöistä,
ei pidetä shekkinä paitsi niissä tapauksissa,
jotka jäljempänä tässä kohdassa mainitaan.
Erikoismerkinnän puuttuessa pidetään
maksavanpankin nimen oheen merkittyä
paikkakuntaa maksupaikkana. Jos pankin
nimen oheen on merkitty useita paikka
kuntia, on maksavanpankin maksettava
shekki sillä paikkakunnalla, joka on en
siksi mainittu.
Jollei shekissä ole maksupaikasta tällaista
eikä muutakaan merkintää, on maksavan
pankin maksettava shekki sillä paikkakun
nalla, missä maksavanpankin pääkonttori
on.
3. Shekki, jonka asettamispaikkaa ci ole
ilmaistu, katsotaan allekirjoitetuksi asetta
jan nimen oheen merkityllä paikkakunnalla.
4. Jos shekin määrä on merkitty sekä
kirjaimin että numeroin mutta erisuurui
seksi, on kirjaimin tehty merkintä pätevä.
Jos shekin määrä on merkitty useita
kertoja joko kirjaimin tai numeroin ja
määrät ovat erisuuruisia, on shekki pätevä
vain pienemmän määrän osalta,

5. Shekki voidaan asettaa maksettavaksi:
nimetylle henkilölle1) joko nimenomaan
merkitsemällä tai jättämällä merkitsemättä
sanan „määräämälle” ;
nimetylle henkilölle lisäämällä sanat „ei
määräämälle” tai muu vastaava lausuma;
tai
haltijalle.
Jos shekki on asetettu maksettavaksi ni
metylle henkilölle lisäämällä sanat „tai hal
tijalle” tahi vastaava lausuma, katsotaan
shekin olevan haltijalle maksettava.
Shekki, jossa ei ole merkittynä, kenelle
maksu on suoritettava, on niinikään mak
settava haltijalle.
Viivatut shekit.
6. Shekin asettaja tai haltija voi viivata
shekin siten, että shekin etusivulle vede
tään kaksi yhdensuuntaista viivaa. Viivaus
voi olla yleinen tai erikoinen.
Viivaus on yleinen, jos sen muodostaa
vain kaksi viivaa tai jos näiden väliin on
merkitty sana „pankki” tahi vastaava lau
suma. Viivaus on erikoinen, jos jonkin
pankin nimi on merkitty viivojen väliin.
Shekkiin tehtyä yleis- tai erikoisviivausta
ei voi tehdä mitättömäksi pyyhkimällä
shekistä viivauksen pois.
7.. Shekin viivauksen tarkoituksena on
estää shekin maksaminen sellaiselle henki
lölle, joka luvattomasti on saanut shekin
haltuunsa. Tästä syystä maksavapankki,
jonka lunastettavaksi viivattu shekki on
asetettu, ottaa yleisviivatun shekin vastaan
vain pankin asiakkaalta tai toiselta pan
kilta sekä erikoisviivatun shekin vain vii
vauksen osoittamalta pankilta.
l ) Shekki voidaan asettaa maksettavaksi myös
asettajalle itselleen tai hänen määräämälleen.
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Shekin malli.
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Varmennettu shekki

Liite B.
Postivekselit.
Muoto.
1. Postivekselissä tulee olla:
—■ itse tekstiin merkitty ja asiakirjan
kielellä ilmaistu nimitys postivekseli (postilähetysvekseli);
— ehdoton sitoumus määrätyn rahasum
man maksamiseen;
— merkintä postivekselin erääntymisajasta;
— merkintä paikasta, missä maksu on
suoritettava;
—• sen nimi, jolle tai jonka määräämälle
maksu on suoritettava;

— merkintä postivekselin allekirjoittamis
päivästä ja -paikasta; sekä
— postivekselin asettajan allekirjoitus.
2.
Postivekseli, jonka erääntymisaikaa
ei ole ilmaistu, katsotaan olevan näytet
täessä maksettava.
Erikoismerkinnän puuttuessa pidetään
postivekselin asettamispaikkakuntaa maksupaikkana ja samalla asettajan asuinpaik
kana.
Postivekseli, jonka asettamispaikkaa ei ole
ilmaistu, katsotaan allekirjoitetuksi asetta
jan nimen oheen merkityllä paikkakunnalla.
Käännä!
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