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2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Jatkuva luotto

Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen
mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Nostoa koskevat ehdot

2000€

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Kun luottohakemus on hyväksytty, luotto maksetaan
sopimuksen mukaisesti erissä tai kokonaan
luotonsaajan luottohakemuksessa ilmoittamalle tilille.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.

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

Kuukausierän määrä on 20 % prosenttia käytössä
olevan luoton määrästä, kuitenkin vähintään 50 EUR
kuukaudessa. Kuukausierien osamaksuvaihtoehdon
kuukausikorko avoimelle saldolle on 7,5%,
nimelliskoron eli vuosikoron ollessa siis 90 %. Avoin
saldo sisältää nostetun luoton määrän, nostoprovision
ja kertyneen kuukausikoron. Maksuerä kohdistetaan
ensin korkoihin ja kuluihin ja loput käytössä olevan
pääoman lyhentämiseksi. Ensimmäinen maksuerä
erääntyy maksettavaksi 44 päivää ensimmäisestä
nostosta. Tämä jälkeen maksuerät erääntyvät kerran
kuukaudessa.

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja
mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

3. Luoton kustannukset
Lainakorko

7,5 % kuukaudessa eli 90 % vuodessa
2000 € luottorajalle.

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton
kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla
erilaisia tarjouksia.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin
ehdoin otettava
- vakuutus
-tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole
luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen
vuosikorkoon.

Todellinen vuosikorko esimerkkitapauksessa
asiakkaalle, jossa on arvioitu maksettavaksi luoton
kokonaismäärä 12 TASASUURUISESSA ERÄSSÄ
korkoineen ja kuluineen, kun käytetyn luoton määrä on
2000 euroa ja luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät
samana korko, on 190,36 %. Todellinen vuosikorko
sisältää joustoluoton koron ja nostoprovision.
Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista
joustoluottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvat
kustannukset.

Ei

Ei

Muut kustannukset
- paperilasku, veloitetaan jokaisen maksuerän
yhteydessä
maksuohjelman muuttaminen (sovittava
erikseen)
Tilinhoitomaksu
Vuosimaksu
Nostoprovisio

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan
muuttaa

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

0€

6 €/kk
0€
15 % nostosummasta
Luotonantajalla on oikeus muuttaa kuluja, palkkioita ja
maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai
kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta
perustellusta syystä. Luotonantaja ilmoittaa
luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla
maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden
vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai
maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan
ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin
aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen
lähettämisestä luotonsaajalle ellei luotonsaaja erikseen
hyväksy tätä muutosta aiemmin.

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä
korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli
luotonantajan perimä korko on korkolain mukaista
viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus
periä viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden
ajan siitä, kun joustoluotto on kokonaisuudessaan
erääntynyt, kuitenkin enintään joustoluottoa koskevan
tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän
jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan
kohtuulliset perimiskulut. Maksumuistutus
viivästyneestä suorituksesta on 5,00
euroa/maksumuistutus.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Kyllä
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän
kuluessa.

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

Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta
välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta,
jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella.

Lainansaajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus
maksaa laina takaisin ennen eräpäivää ilman
lisäkuluja.

Kyllä

Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on
Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on
oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen
turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

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
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
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Internet osoite

Rekisteröinti

Top Finance Oy on merkitty Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Y-tunnus 2362008-5

Valvova viranomainen

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajaja kilpailuvirasto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto

b) luottosopimuksen osalta

Luotto on jatkuvaa luottoa ja luottosopimus on
voimassa toistaiseksi. Lainansaajalla on oikeus
peruuttaa tekemänsä luottosopimus neljäntoista (14)
vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai
siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin
lainanhakija sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset
ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä
kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
• luotonsaajan nimi ja henkilötunnus • ilmoitus
peruuttamisesta • paikka ja päiväys • luotonsaajan
omakätinen allekirjoitus.
Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan
postiosoitteeseen:
Peruuttamisoikeuden käyttö
Top Finance Oy
Linnankatu 13a B 33
20100 Turku
Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen
maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan
todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut
luotonsaajan käytettävissä. Luotonsaaja sitoutuu
palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän
kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.
Luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen.
Mikäli varoja ei palauteta määräaikana peruutus
raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen
teihin ennen luottosopimuksen tekoa

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Suomen laki

Luotonsaaja voi nostaa tästä luottosuhteesta
aiheutuvista riitaisuuksia koskevan kanteen
luotonantajaa vastaan luotonantajan kotipaikan
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla
on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.
Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikka Suomessa,
riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka
tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen
hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.
Luottosopimuksen sovelletaan Suomen lakia.

Kielijärjestelyt

c) oikeussuojan osalta

Luottosaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja
sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen
aikana luotonsaaja sitoutuu käyttämään suomen kieltä.

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta
johtuvat erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan
ratkaistavaksi.
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 ,PL 306
00531 Helsinki
Puh. 029 566 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi

