Vakiomuotoiset eurooppalaiset
kulutusluottotiedot
EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu
lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme
tarjouksen.
1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot
Luotonantaja: Fyrklövern Suomi Oy
Y-tunnus: 1104150-2
Osoite: PL 173 (Malmin kauppatie 8 B), 00701 Helsinki
Puhelin: 09-686 11 444
Internetosoite: http://www.fyrklovern.fi

2. Kuvaus luottotuotteen pääominaisuuksista luotot myönnetty ennen 30.8.2019
Luottotyyppi

Käyttöluotto. Luotto, ns. annuiteettiluotto, maksetaan laina-ajan kuluessa takaisin saman suuruisina er

Luoton kokonaismäärä

Luottoa koskevat ehdot

Sinulle myönnetään tililuotto, jonka määrä vastaa ensimmäistä tilille jättämääsi tilausta. Luotto on
välittömästi käytössäsi. Jos tilaus aiheuttaa sinulle myönnetyn luoton ylityksen, tämän katsotaan
tarkoi luoton korotushakemusta. Fyrklövern Suomelta ratkaisee omien tietojesi, ulkopuolisten
m
t
tietojen sekä aikaisem maksukäyttäytymisesi perusteella voidaanko sinulle myöntää oston
edellyttämä suurempi luotto. Saa kuukausittaisten ilmoitusten myötä jatkuvasti tietoa kulloisesta
velastasi ja luottotapahtumista. Katso ehdot.
Päätös luottohakemuksestasi tehdään lain, kolmannelta saatujen luottotietojen sekä luottolaskelman
perusteella. Luotolla voit maksaa Fyrklövern suoritettuja ostoja. Joissakin tapauksia myös
käteisnostot ovat sallittuja. Katso ehdot.

Luottosopimuksen voimassaolo

Luotonottaja valitsee itse lainan takaisinmaksuajan. Takaisinmaksuajaksi voidaan valita 6, 12, 18, 24,
60 tai 72 kuukautta, käteisnoston osalta enintään 36 kuukautta.

Maksuerät ja järjestys, jossa maksut huomioidaan

Laina-aika: 6 kuukautta, yhteensä kuusi ilmoitusta.
Laina-aika: 12 kuukautta, yhteensä kaksitoista ilmoitusta.
Laina-aika: 18 kuukautta, yhteensä kahdeksantoista ilmoitusta.
Laina-aika: 24 kuukautta, yhteensä kaksikymmentäneljä ilmoitusta.
Laina-aika: 36 kuukautta, yhteensä kolmekymmentäkuusi ilmoitusta.
Laina-aika: 48 kuukautta, yhteensä neljäkymmentäkahdeksan ilmoitusta.
Laina-aika: 60 kuukautta, yhteensä kuusikymmentä ilmoitusta.
Laina-aika: 72 kuukautta, yhteensä seitsemänkymmentäkaksi ilmoitusta.

Maksuerä kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen seuraavassa järjestyksessä: kulut, korot ja
pääomalyhennys. Voit itse määritellä kaksi lyhennysvapaata kuukautta 12 kuukauden jakson aikana. E
tällaista lyhennysvapaata kuukautta sinun on maksettava neljä peräkkäistä kuukausierää. Korko juoks
lyhennysvapaan kuukauden aikana.
Luotonottajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä

Tämä näyttää ostosi kokonaiskustannuksen korkoineen ja hallintakuluineen. Edustavia
esimerkkejä lainan kustannuksesta:
200 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 265 EUR
400 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 495.26 EUR

600 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 724,90 EUR
800 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 954,53 EUR
1000 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 1184.16 EUR
1000 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 24 kk, kokonaiskustannus on 1366.18 EUR
2000 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 24 kk, kokonaiskustannus on 2660,36 EUR

Luottokustannukset
Luoton korko ja muut kulut

Todellinen korko

- Kultakin kuukaudelta veloitetaan tällä hetkellä saldokorkona 1,66 % velkapääomasta.
- Edellä esitetyt korkokannat ovat voimassa toistaiseksi, ja ne voivat muuttua sopimuksen mukaisesti luottopoliittisten päätösten,
kasvavien lainakustannusten tai muiden sellaisten kustannusten vuoksi, joiden nousua ei kohtuudella voitu ennakoida.
- Saat kirjallisen ilmoituksen mahdollisista korkomuutoksista viimeistään 30 päivää ennen niiden käyttöönottoa.
- Kuukausittainen tilinhoitokulu on 3 EUR.
Ellei luottoa käytetä lainkaan, siitä ei veloiteta lainkaan korkoa. Esimerkkejä todellisesta vuosikorosta eri lainamäärille:
1 000 EUR / 12 kuukautta sisältäen hallintokulun 3 EUR/kk: 33,14 %
1 000 EUR / 24 kuukautta sisältäen hallintokulun 3 EUR/kk: 32,86 %
2.000 EUR / 24 kuukautta sisältäen hallintokulun 3 EUR/kk: 29,08%
2.000 EUR / 36 kuukautta sisältäen hallintokulun 3 EUR/kk: 28,89%

Luoton vakuudeksi vakuutus
tai lisäpalvelu

Ei.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat Maksun viivästyessä veloitetaan maksumuistutuksesta 5 EUR. Mikäli velka jätetään perittäväksi, siihen lisätään vielä lain mukaiset
kulut
perintäkulut.
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3. Kuvaus luottotuotteen pääominaisuuksista luotot myönnetty 30.8.2019 jälkeen.
Luottotyyppi

Käyttöluotto. Luotto, ns. annuiteettiluotto, maksetaan laina-ajan kuluessa takaisin saman
suuruisina erinä.

Luoton kokonaismäärä

Sinulle myönnetään tililuotto, jonka määrä vastaa ensimmäistä tilille jättämääsi tilausta.
Luotto on välittömästi käytössäsi. Jos tilaus aiheuttaa sinulle myönnetyn luoton ylityksen,
tämän katsotaan tarkoittavan luoton korotushakemusta. Fyrklövern ratkaisee omien tietojesi,
ulkopuolisten tietojen sekä aikaisemman maksukäyttäytymisesi perusteella voidaanko sinulle
myöntää oston edellyttämä suurempi luotto. Saat kuukausittaisten ilmoitusten myötä
jatkuvasti tietoa kulloisesta velastasi ja luottotapahtumista. Katso ehdot.

Luottoa koskevat ehdot

Päätös luottohakemuksestasi tehdään lain, kolmannelta saatujen luottotietojen sekä
luottolaskelman perusteella. Luotolla voit maksaa Apilanlehdeltä suoritettuja ostoja. Joissakin
tapauksia myös käteisnostot ovat sallittuja. Katso ehdot.

Luottosopimuksen voimassaolo

Luotonottaja valitsee itse lainan takaisinmaksuajan. Takaisinmaksuajaksi voidaan valita 6, 12, 18,
24, 36, 48, 60 tai 72 kuukautta, käteisnoston osalta enintään 36 kuukautta.

Maksuerät ja järjestys, jossa maksut huomioidaan

Laina-aika: 6 kuukautta, yhteensä kuusi ilmoitusta.
Laina-aika: 12 kuukautta, yhteensä kaksitoista ilmoitusta.
Laina-aika: 18 kuukautta, yhteensä kahdeksantoista ilmoitusta.
Laina-aika: 24 kuukautta, yhteensä kaksikymmentäneljä ilmoitusta.
Laina-aika: 36 kuukautta, yhteensä kolmekymmentäkuusi ilmoitusta.
Laina-aika: 48 kuukautta, yhteensä neljäkymmentäkahdeksan ilmoitusta.
Laina-aika: 60 kuukautta, yhteensä kuusikymmentä ilmoitusta.
Laina-aika: 72 kuukautta, yhteensä seitsemänkymmentäkaksi ilmoitusta.
Maksuerä kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen seuraavassa järjestyksessä: kulut, korot ja
pääomalyhennys. Voit itse määritellä kaksi lyhennysvapaata kuukautta 12 kuukauden jakson
aikana. Ennen tällaista lyhennysvapaata kuukautta sinun on maksettava neljä peräkkäistä
kuukausierää. Korko juoksee myös lyhennysvapaan kuukauden aikana.

Luotonottajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä

Tämä näyttää ostosi kokonaiskustannuksen korkoineen ja hallintakuluineen.
Edustavia esimerkkejä lainan kustannuksesta:
200 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 258 EUR
400 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 480 EUR
600 EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 703 EUR 800
EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 877 EUR 1000
EUR:n suuruinen laina, laina-aika 12 kk, kokonaiskustannus on 1147 EUR 1000
EUR:n suuruinen laina, laina-aika 24 kk, kokonaiskustannus on 1293 EUR 2000
EUR:n suuruinen laina, laina-aika 24 kk, kokonaiskustannus on 2513 EUR

k

Luoton korko ja muut kulut

Kultakin kuukaudelta veloitetaan tällä hetkellä saldokorkona 1,66 % velkapääomasta.
Edellä esitetyt korkokannat ovat voimassa toistaiseksi, ja ne voivat muuttua sopimuksen mukaisesti luottopoliittisten päätösten,
kasvavien lainakustannusten
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Todellinen korko

Ellei luottoa käytetä lainkaan, siitä ei veloiteta lainkaan korkoa. Esimerkkejä todellisesta vuosikorosta eri lainamäärille:
1 000 EUR / 12 kuukautta sisältäen hallintokulun 3 EUR/kk: 29,51 %
1 000 EUR / 24 kuukautta sisältäen hallintokulun 3 EUR/kk: 29,29 %
2.000 EUR / 24 kuukautta sisältäen hallintokulun 3 EUR/kk: 25,55%
2.000 EUR / 36 kuukautta sisältäen hallintokulun 3 EUR/kk: 25,38%

Luoton vakuudeksi vakuutus
tai lisäpalvelu

Ei.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat Maksun viivästyessä veloitetaan maksumuistutuksesta 5 EUR. Mikäli velka jätetään perittäväksi, siihen lisätään vielä lain mukaiset
kulut
perintäkulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 30 kalenteripäivän kuluessa. Luotonsaajan on otettava yhteyttä
asiakaspa käyttäessään peruuttamisoikeuttaan.

Ennenaikainen takaisinmaksu

Luotonsaaja voi milloin tahansa maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Haku tietokannasta

Mikäli luottohakemus hylätään tietokannasta tehdyn haun perusteella, luotonantajan on välittömästi ja veloituksetta annett
asiakkaalle tieto haun tuloksesta. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä
tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Luotonsaaja voi saada luottosopimusluonnoksen ottamalla yhteyttä Fyrklövern Souomen asiakaspalvelunumeroon 09-686
11 444 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fyrklovern.fi.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
Rekisteröinti

Oy Fyrklövern Ab:n kaupparekisterinumero on 715.058

Valvova(t) viranomainen/viranomaiset

Tämän luoton osalta Oy Fyrklövern Ab:n toimintaa valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta.
Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan 14 päivän kuluessa, hänen on ensi tilassa palautettava
kaupa tai palautettava maksetut varat. Luotonsaaja maksaa myös takaisinmaksuhetkeen saakka kertyneet
korot.
Halutessaan käyttää peruuttamisoikeuttaan luotonsaajan on käytettävä peruuttamisoikeuslomaketta ja
otettava asiakaspalveluun.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Ellei riitaisuutta voida sopia muutoin kuin tuomioistuimessa
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä
ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke. nostetun ka perusteella, kanne on nostettava ruotsalaisessa tuomioistuimessa.
Kieli

Tiedot ja sopimusehdot annetaan suomen tai ruotsin kielisinä. Suostumuksellasi aiomme luottosopimuksen
voimassaoloaikana viestiä kanssasi suomen tai ruotsin kielellä.

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja

Luotonsaajan on ensisijaisesti osoitettava luotonantajaan kohdistuvat valitukset luotonantajalle. Luotonsaajal.

