
    

 

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 

 

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot 

 

 

Luotonantaja 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Faksinumero 

Internet-osoite 

Nets Oy 

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki 

0969641 

[s-posti] 

[fax] 

www.luottokunta.fi 

Luotonvälittäjä 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Faksinumero 

Internet-osoite 

SuomenAsuntoHypoPankki Oy 

PL 509,00101 Helsinki 

09 228 361 

 

 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 

 

Luottotyyppi Korttiluotto/jatkuva luotto 

Luoton kokonaismäärä 

Tämä tarkoittaa luottorajaa 

Luottoraja 1500 euroa.  

Nostoa koskevat tiedot 

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat 

saatavissa. 

Luoton nostaminen edellyttää, että 

- velallinen on allekirjoittanut 

korttihakemuksen ehtoineen; ja 

- luotonantaja on hyväksynyt 

hakemuksen siinä ilmoitetuilla 

tiedoilla. 

 

Luotto on nostettavissa/käytettävissä 

maksukortilla maksettaessa Visa-tunnuksella 

merkityissä maksupisteissä tai nostettaessa 

käteistä Visa-tunnuksella merkityistä 

automaateista tai käteisnostopisteistä. 

 

Luottosopimuksen voimassaoloaika Toistaiseksi 

Maksuerät  Luotto on käytettävissä sovittuun luottorajaan 

asti. Luottoon kohdistuvat maksut 

pienentävät käytetyn luoton määrää. 

Maksettava kokonaismäärä 

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä 

korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä 

muista kustannuksia. 

1624,67 euroa. 

 

Arvioitu maksettavaksi tuleva kokonaismäärä 

korkoineen ja kuluineen on laskettu 

lomakkeen tulostushetkellä olettaen, että 

luottomäärä on 1500 euroa, luotto on 

käytetty kokonaisuudessaan, luottoaika on 

yksi vuosi, luoton maksut pysyvät samana 

koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 

kahtenatoista samanmääräisenä eränä 

kuukauden välein. 

 

 

 



 

3. Luoton kustannukset 

 

Luottokorko Euribor 3 kk + 9,95 prosenttiyksikköä 

 

3 kk euribor -korko on 1.9.2013 0,224 %. 

Luoton korko on 10,174 % 

 

Koron tarkistuspäivät 1.3., 1.6., 1.9., 1.12. 

Todellinen vuosikorko 

Kokonaiskustannukset ilmaistuna 

vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. 

 

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi 

vertailla erilaisia tarjouksia. 

Todellinen vuosikorko 15,34 % 

 

Todellinen vuosikorko on laskettu lomakkeen 

tulostushetkellä olettaen, että luottoaika on 

yksi vuosi ja luotto on nostettu kokonaan, 

luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät 

samana koko luottoajan ja luotto maksetaan 

takaisin kahtenatoista samanmääräisenä 

eränä kuukauden välein. 

 

Laskennassa huomioidaan luoton määrä, 

vuosimaksu sekä muut maksut. 

 

Onko luoton saamiseksi yleensä tai 

markkinoiduin ehdoin otettava 

- luoton vakuudeksi vakuutus 

- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva 

sopimus 

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole 

luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly 

todelliseen vuosikorkoon. 

Ei 

 

 

 

Muut kustannukset 

Tietyn maksuvälineen (esim. luottokortin) 

käytöstä aiheutuvien kulujen määrä 
Vuosimaksu - 

Tilinhoitomaksut  3,5 € / kk 

Laskukopio  5 € 

Laskun uudelleen 

lähettäminen  

5 € 

Kotimainen tositekopio 5 € 

Tositekopion tilaus 

ulkomailta 

10 € 

Huomautuskirje 5 € 

Luotonvalvonnallinen 

kirje 

10 € 

Maksusopimuksen 

tekeminen  

10 € 

Tunnusluvun 

uudelleentilaus 

10 € 

Kortin löytöpalkkio 10 € 

Kadonneen kortin 

tilalle uusi kortti 

10 € 

Kortin poisottopalkkio 120 € 

Kortin pikatilausmaksu 

/ Visa Classic 

20 € 

Kuriiritoimitus 60 € 



ulkomaille/ Visa 

Classic 

Postivakuutettu 

lähetys 

11,50 € 

Kortin vaihtaminen tai 

uusinta kesken 

voimassaolokauden 

15 e 

Kirjalliset selvitykset 

luottotilin 

tapahtumista /alkava 

tunti  

20 € 

Luottorajan muutos 10 € 
 

Tietyn maksuvälineen (esim. luottokortin 

käytöstä aiheutuvien kulujen määrä) 

Käteisnoston toimitusmaksu yhtenäisellä 

euroalueella 1 euroa + 2 % nostomäärästä 

 

Käteisnoston toimitusmaksu yhtenäisen 

euroalueen ulkopuolella 2 euroa + 2,5 % 

nostomäärästä. 

 

Ostot muussa valuutassa kuin euroissa 

muunnetaan euroiksi Visa Internationalin 

käyttämällä valuuttakurssilla, johon lisätään 

enintään 1,95 prosentin marginaali kurssista. 

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä 

mainittuja luottosopimuksen kustannuksia 

voidaan muuttaa  

Luotonantajalla ja luotonvälittäjällä on oikeus 

muuttaa maksuja ja palkkioita ilmoittamalla 

siitä velalliselle kirjallisesti kaksi kuukautta 

ennen suunniteltua muutosta.  

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut 

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla 

vakavia seurauksia esim. pakkomyynti) ja 

luoton saaminen voi vaikeutua 

Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä 

kulloinkin voimassa olevan korkolain 

mukainen viivästyskorko. Viivästyskorko on 

seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi 

kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 

tarkoittama viitekorko, kuitenkin aina 

vähintään yhtä suuri luottokorko. 

 

Maksamattoman saatavan 

huomautuskirjeestä peritään enintään 10 

euroa. 

 

Luotonvalvonnallisista kirjeistä peritään 

enintään 10 euroa. 

 

Maksusopimusmaksu 10 euroa. 

 

Jos luotonantaja joutuu siirtämään perintään 

kulutusluottonne perusteella syntyneen 

saatavan, on luotonantajalla tai 

perintätoimeksiannon perustella kolmannella 

oikeus veloittaa teiltä saatavan perimisestä 

aiheutuneet kulut. 

 

 

 

 

 



 

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 

 

Peruuttamisoikeus 

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 

päivän kuluessa 

Kyllä 

Haku tietokannasta 

Luotonantajan on annettava teille maksutta 

välittömästi tieto tietokantaan tehdystä 

hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän 

haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos 

tällaisten tietojen antaminen on Euroopan 

yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on 

oikeusjärjestelmän perusteiden tai yleisen 

turvallisuuden vastaista.  

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja 

valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. 

Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto 

Oy:n luottotietorekisteristä.  

 


