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1.   LUOTONANTAJAN  HENKILÖLLISYYS  JA  YHTEYSTIEDOT  

Luotonantaja  

Osoite  
  

Telia  Finance  Finland,  Telia  Finance  AB:n  Suomen  sivuliike,  Y-tunnus:  2123305-7.  

PL  520,  00051  TELIA

2.   KUVAUS  LUOTON  PÄÄOMINAISUUKSISTA    

Luottotyyppi  

Luoton  enimmäismäärä  

Tämä  tarkoittaa  luottorajaa  tai  luottosopimuksen  
mukaisesti  käyttöön  annettavaa  kokonaissummaa.  

Luottotili,  jatkuva  luotto.  

Enintään  2  500  euroa,  ellei  toisin  sovittu  ja  mainittu  laskulla.  

  

Nostoa  koskevat  ehdot  

Tämä  tarkoittaa,  miten  ja  milloin  rahat  ovat  saatavissa.  

Luotonantaja  tekee  päätöksen  luoton  myöntämisestä  rekisteröinnin  yhteydessä  ja  tämän  jälkeen  
tapauskohtaisesti  uusien  pyyntöjen  osalta.  Luoton  enimmäismäärä  on  tällöin  luoton  jo  myönnetty  
määrä,  johon  lisätään  uusien  myönnettyjen  erien  määrä.  

Kun  ostoksia  tehdään  Ostopaikoissa,  Luotonsaaja  voi  valintansa  mukaan  maksaa  koko  ostosumman  
ostohetkellä  tai  käyttää  luottoa.  

Luottosopimuksen  voimassaoloaika  

Maksuerät  ja  tarvittaessa  se  järjestys,  jossa  
maksut  kohdistetaan  eri  saatavien  
lyhentämiseen  

Luottotiliin  liitetty  luotto  on  voimassa  toistaiseksi.  

Luotonsaajaa  laskutetaan  kuukausittain  sovitun  maksusuunnitelman  mukaisesti.  Kun  maksu  
suoritetaan,  Luotonantajalla  on  oikeus  vähentää  kaikki  luotolle  kerääntyneet  maksut,  kulut  ja  korot,  
jotka  ovat  erääntyneet  ennen  pääomavelasta  tehtävää  vähennystä.  Jos  takaisinmaksumäärä  ylittää  
vähimmäismäärän,  vähennys  tehdään  ensisijaisesti  vanhemmasta  velasta.  

Luotonsaajan  on  eräpäivänä  maksettava  vähintään  laskusta  ilmenevä  vähimmäismäärä.  
Luotonsaajalla  on  kuitenkin  oikeus  valintansa  mukaan  maksaa  takaisin  koko  laskusta  ilmenevä  
maksamatta  oleva  määrä  tai  mikä  tahansa  muu  määrä,  joka  ylittää  ilmoitetun  vähimmäismäärän,    
ja  siten  poiketa  maksusuunnitelmasta.

Maksettava  kokonaismäärä  

Tarkoittaa  lainapääoman  määrää  sekä  korkoja  ja  
mahdollisia  luottoonne  liittyviä  muita  kustannuksia.  
Esimerkkilaskelma  perustuu  1  500  euron  suuruisen  
luoton  kustannuksiin.

Maksettavaksi  tuleva  kokonaismäärä  riippuu  luoton  käytöstä,  sen  takaisinmaksusta,  soveltuvasta  
luottokorosta,  valitusta  laskutustavasta  sekä  luottosopimuksen  voimassaoloajasta.    

Arvioitu  maksettavaksi  tuleva  luoton  kokonaismäärä,  jos  luoton  määrä  on  esimerkiksi  1  500  euroa    
0  %  korolla  ja  kuluineen,  on  1  570  euroa,  olettaen,  että  luottoaika  on  24  kuukautta  ja  luotto  
maksetaan  takaisin  24  saman  määräisenä  eränä  kuukauden  välein.  Laskelmassa  on  otettu  
huomioon  luottosopimukseen  perustuvat  luoton  rekisteröintiin  ja  laskutukseen  liittyvät  kulut  ja    
tässä  esimerkissä  kaikki  kuukausittaiset  laskut  lähetetään  sähköpostitse.

3.   LUOTON  KUSTANNUKSET  

Luottokorko 0  %

Todellinen  vuosikorko  

Kokonaiskustannukset  ilmaistuina  vuosikorkona  luoton  
kokonaismäärälle.  Todellisen  vuosikoron  perusteella  
on  helpompi  vertailla  erilaisia  tarjouksia.  

0  %  (mikäli  laskutusmaksu  on  0  euroa)  tai  4,5  %  (jos  laskutusmaksu  on  2,90  euroa)  laskettuna  
kohdan  2  olettamien  mukaisesti.  

Onko  luoton  saamiseksi  yleensä  tai  
markkinoiduin  ehdoin  otettava  

-  vakuutus  

-  tehtävä  muu  lisäpalvelua  koskeva  sopimus?  

  
  

Ei.  

Ei.  

MUUT  KUSTANNUKSET  

Kaikki  muut  luottosopimuksesta  
johtuvat  kustannukset  

-  Rekisteröintimaksu:  0  euroa  
-  Kuukausittainen  laskutusmaksu  (jos  lasku  lähetetään  postitse):  1,90  euroa  (2,90  euroa  1.1.2017  
alkaen)  
-  Kuukausittainen  laskutusmaksu  (jos  lasku  lähetetään  sähköisesti  tai  sähköpostitse):  0  euroa

  
Edellytykset,  joiden  mukaisesti  edellä  
mainittuja  luottosopimukseen  liittyviä  
kustannuksia  voidaan  muuttaa  

Luotonantaja  voi  muuttaa  tietyn  maksun  määrää  siinä  laajuudessa  kuin  Luotonantajan  kulut  tiettyyn  
maksuun  liittyen  ovat  muuttuneet  tai  lainmuutosten  mukaisesti.  Muutokset  astuvat  voimaan  
Luotonantajan  määräämänä  päivämääränä,  kuitenkin  aikaisintaan  yhden  (1)  kuukauden  kuluttua  
siitä,  kun  Luotonantaja  on  toimittanut  luoton  maksujen  muutosta  koskevan  ilmoituksen  uotonsaajalle  
pysyvässä  muodossa.

Maksuviivästyksestä  aiheutuvat  kulut  

Maksujen  maksamatta  jättämisellä  voi  olla  vakavia  
seurauksia  (esimerkiksi  pakkomyynti)  ja  luoton  
saaminen  voi  vaikeutua.

Maksuviivästyksen  sattuessa  tai  maksun  alittaessa  vähimmäismäärän,  viivästyskorkoa  kertyy  
maksamatta  olevalle  määrälle  korkolain  (633/1982,  muutoksineen)  mukaisesti.  Maksuviivästyksestä  
saattaa  aiheutua  myös  muita  kustannuksia,  kuten  muistutusmaksuja,  viivästysmaksuja  ja  
perintäkuluja.  

Muistutusmaksu  on  5  euroa.  Perintämaksut  veloitetaan  noudattaen  lain  saatavien  perinnästä  
(513/1999,  muutoksineen)  mukaisia  enimmäismääriä.  
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4.   MUITA  TÄRKEITÄ  OIKEUDELLISIA  NÄKÖKOHTIA

Peruuttamisoikeus  

Teillä  on  oikeus  peruuttaa  luottosopimus  14  päivän  
kuluessa.  

Kyllä.  

Ennenaikainen  takaisinmaksu  

Teillä  on  milloin  tahansa  oikeus  maksaa  luotto  
ennenaikaisesti  takaisin  kokonaisuudessaan  tai  
osittain.  

Kyllä.  

Luotonantajalla  on  oikeus  saada  korvausta  
ennenaikaisen  takaisinmaksun  yhteydessä  

Ei.

Haku  tietokannasta  

Luotonantajan  on  annettava  Teille  maksutta  
välittömästi  tieto  luottotietorekisteriin  tehdystä  hausta,  
jos  luottohakemus  on  hylätty  tämän  haun  perusteella.  
Tätä  ei  sovelleta,  jos  tällaisten  tietojen  antaminen  on  
Euroopan  yhteisön  lainsäädännössä  kielletty  tai  se  on  
oikeusjärjestyksen  perusteiden  tai  yleisen  
turvallisuuden  tavoitteiden  vastaista.

Luotonantaja  käyttää  luottoa  myöntäessään  ja  valvoessaan  hakijan  henkilöluottotietoja.  Luottotiedot  
hankitaan  Suomen  Asiakastieto  Oy:n  luottotietorekisteristä.  

Oikeus  saada  luottosopimusluonnos  

Teillä  on  oikeus  saada  pyynnöstä  ja  maksutta  
luottosopimusluonnos.  Tätä  säännöstä  ei  sovelleta,  jos  
luotonantaja  ei  pyynnön  esittämishetkellä  ole  halukas  
tekemään  luottosopimusta  teidän  kanssanne.  

Kyllä.  

5.   RAHOITUSPALVELUJEN  ETÄMYYNNIN  YHTEYDESSÄ  ANNETTAVAT  LISÄTIEDOT  

a)   luotonantajan  osalta  

Rekisteröinti   Luotonantaja  on  merkitty  Patentti-  ja  rekisterihallituksen  ylläpitämään  kaupparekisteriin    
Y-tunnuksella  2123305-7.

Valvova  viranomainen   Finanssivalvonta.

b)   luottosopimuksen  osalta  

Peruuttamisoikeuden  käyttö   Luotonsaajalla  on  oikeus  peruuttaa  etäsopimus  14  päivän  kuluessa  sopimuksentekopäivästä  tai  siitä  
ajankohdasta,  jolloin  Luotonsaaja  on  saanut  pysyvässä  muodossa  kappaleen  sopimuksesta,  
riippuen  siitä,  kumpi  näistä  on  myöhäisempi.  Luotonsaaja  voi  ilmoittaa  peruutuksesta  Luotonantajalle  
suullisesti  tai  kirjallisesti  (osoitetiedot  yllä).  

Peruuttamisilmoituksen  on  oltava  yksilöity  ja  sen  tulee  sisältää  ainakin  seuraavat  tiedot:  
Luotonsaajan  nimi,  henkilötunnus,  luottotilin  numero  sekä  Luotonsaajan  allekirjoitus.    

Jos  Luotonsaaja  haluaa  peruuttaa  sopimuksen,  hänen  tulee  maksaa  luoton  maksamatta  oleva  osa  
niin  pian  kuin  mahdollista  ja  viimeistään  30  päivän  kuluessa.  Luotonsaajan  tulee  maksaa  
rekisteröintimaksu  sekä  luotolle  kertynyt  korko  Luoton  Ehtojen  mukaisesti,  eli  kunnes  koko  
maksamatta  oleva  määrä  on  maksettu  Luotonantajalle.  Ellei  Luotonsaaja  tämän  ajan  kuluessa  
palauta  varoja  korkoineen,  luottosopimuksen  peruuttaminen  raukeaa.  

Laki,  jonka  nojalla  luotonantaja  luo  
asiakassuhteen  teihin  ennen    
luottosopimuksen  tekoa  

Suomen  laki.  

  

Luottosopimukseen  sovellettavaa  
lainsäädäntöä  ja/tai  toimivaltaista  
tuomioistuinta  koskeva  lauseke  

Jos  kiista  käsitellään  tuomioistuimessa,  tulee  kanne  nostaa  yleisessä  alioikeudessa  paikkakunnalla,  
jolla  Luotonsaajalla  on  kotipaikka  tai,  Luotonsaajan  näin  toivoessa,  Helsingin  käräjäoikeudessa.  
Jollei  Luotonsaajalla  ole  asuinpaikkaa  Suomessa,  kiista  käsitellään  Helsingin  käräjäoikeudessa.  

Sopimusta  ja  Luoton  Ehtoja  tulkitaan  Suomen  lain  mukaisesti.

Kielijärjestelyt   Luoton  ehdot  ovat  saatavilla  suomen,  ruotsin  ja  englannin  kielellä  ja  Luotonantaja  sitoutuu  
käyttämään  sopimussuhteen  aikana  näitä  kieliä.

c)     oikeussuojan  osalta  

Tuomioistuimen  ulkopuolisten  valitus-  ja  
oikeussuojamenettelyjen  olemassaolo  

Jos  Luotonsaaja  on  tyytymätön  tai  jos  hänellä  on  valitettavaa,  hänet  ohjataan  ensisijaisesti  
Luotonantajan  asiakaspalveluun.  Jollei  Luotonsaaja  ei  ole  tyytyväinen  saatuun  vastaukseen  tai  
hänellä  on  muita  valituksia,  hän  voi  ottaa  yhteyttä  kirjallisesti  Luotonantajan  valituksista  vastaavaan  
henkilöön  (osoitetiedot  yllä).  Luotonantaja  käsittelee  valitukset  Finanssivalvonnan  ja  muiden  
asianomaisten  viranomaisten  määräysten  ja  ohjeiden  mukaisesti.  

Jos  Luotonsaajan  mielestä  valitus  ei  johda  tyydyttävään  Luotonantajan  tekemään  oikaisuun,  
Luotonsaaja  voi  maksutta  valittaa  Kuluttajariitalautakuntaan,  www.kuluttajariita.fi,  puhelin    
+358  29  566  5200.  Riippumatonta  neuvontaa  voi  myös  saada  Vakuutus-  ja  Rahoitusneuvonnasta,  
www.fine.fi,  puhelin  +358  9  6850  120.  


