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1. Perusehdot
Lainasumma voi olla suuruudeltaan 2 000–25 000 euroa. Lainanottajan haettavissa on 
lainasumma tällä välillä 100 euron välein. Laina-aika on 2–10 vuotta. Lainanottajalta vaaditaan 
vähintään 15 000 euron vuositulot ja lainanottajan tulee olla täyttänyt 20 vuotta.
Luottotiedoissa ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Lainanottajalla täytyy myös olla vakituinen 
osoite Suomessa sekä vakituinen työpaikka tai eläke. Lainaa ei myönnetä opiskelijoille eikä 
työttömille, ellei kyseisellä lainan hakijalla ole vakituisia tuloja (palkkatulo tai eläke).

2. Lainahakemus
Luottotiedot tarkistetaan ja päivitetään jokaisen lainahakemuksen käsittelyn yhteydessä. 
Collector Bank AB pidättää oikeuden rajoittaa lainasummaa sekä hylätä lainahakemus 
sitä perustelematta. Maksu tapahtuu suoraan lainanottajan ilmoittamalle pankkitilille. Kun 
lainasumma maksetaan, syntyy osapuolten välille velkasuhde alla ilmoitetuin ehdoin.

3. Henkilökohtainen vastuu
Laina on henkilökohtainen. Henkilö, jolle laina myönnetään, on myös maksuvelvollinen.

4. Korot ja maksut
Lainanottaja maksaa koron kuukausittain laskettuna jäljellä olevan lainan määrälle. Luottoa 
myönnettäessä voimassa oleva vuosittainen korkokanta määritellään sopimuskohtaisesti 
lainasopimuksessa. Lainanantohetken luottokorko voi olla välillä 9,9–19,9 %. Avausmaksu 
on 60 euroa per laina. Lainan hoitokulu on 3 euroa per lasku. Mikäli 3 kuukauden Euribor 
- viitekorko nousee enemmän kuin yhden (1) prosenttiyksikön luottosuhteen alusta tai 
viimeisimmästä koron muutoksesta lukien, on Collector Bank AB:llä oikeus korottaa korkoa 
vastaavan määrän. Mikäli 3 kuukauden Euribor - viitekorko laskee enemmän kuin yhden (1) 
prosenttiyksikön luottosuhteen alusta tai viimeisimmästä koron muutoksesta lukien, alentaa 
Collector Bank AB korkoa vastaavan määrän. Collector Bank AB ilmoittaa koron muutoksesta 
joko erillisellä lainanottajalle toimitettaval- la ilmoituksella tai ilmoituksella päivälehdessä. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa ilmoitus koronmuutoksesta toimitetaan lainanottajalle myös 
seuraavan tiedotteen tai laskun lähettämisen yhteydessä.

5. Todellinen vuosikorko
Todellinen vuosikorko muodostuu luottokuluista (korko, avausmaksu ja lainan hoitokulu). 
Ilmoitettu vuosittainen korko lasketaan luottomäärälle.

9,9 %

Laina-aika 2 000 € 5 000 € 10 000 € 25 000 €

2 vuotta 17,6 % 13,2 % 11,8 % 10,9 %

5 vuotta 15,3 % 12,3 % 11,4 % 10,8 %

10 vuotta 14,2 % 12 % 11,2 % 10,7 %

15 vuotta – – 11 % 10,6 %

19,9 %

Laina-aika 2 000 € 5 000 € 10 000 € 25 000 €

2 vuotta 30,0 % 25 % 23,4 % 22,5 %

5 vuotta 27,1 % 24 % 23,0 % 22,4 %

10 vuotta 25,9 % 23,5 % 22,8 % 22,3 %

15 vuotta – – 22,7 % 22,2 %

6. Maksuehdot
Lainanottajan tulee suorittaa lainan lyhennykset ohjeiden mukaisesti joka kuukauden 
viimeiseen päivään mennessä. Suoritukset kohdistetaan ensisijaisesti korolle ja kuluille.

7. Maksumuistutus
Mikäli maksu on yli 14 päivää myöhässä, lähetetään lainanottajalle maksumuistutus, josta 
veloitetaan 3 euroa seuraavassa laskussa. Collector Bank AB pidättää oikeuden korottaa 
muistutusmaksun suuruutta sopimuskauden aikana, mikäli lainsäädännön muutokset sen 
mahdollistavat.

8. Viivästyskorko
Mikäli lainanottaja ei suorita maksua viimeistään sovittuna eräpäivänä Collector Bank AB:lle, 
on lainanottaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain 4 §:n mukaista 
viivästyskorkoa eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2. 
momentin mukaisesti vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.

9. Loppulainan maksaminen
Koko jäljellä olevan lainan voi maksaa pois milloin tahansa. Collector Bank AB ei 
peri ylimääräi- siä maksuja ennenaikaisen takaisinmaksun takia. Lainan mahdollisen 
ennenaikaisen takaisin maksamisen yhteydessä lainanottajan on otettava yhteyttä Collector 
Bank AB:hen.

10. Force majeure/ylivoimainen este
Collector Bank AB ei ole vastuussa tapahtumista, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti 
aiheutuneet viranomaisten toiminnasta, lakosta, työsulusta tai jostain muusta Collector Bank 
AB:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävästä.

11. Muutokset henkilötiedoissa
Nimen tai osoitteen muutoksesta on välittömästi ilmoitettava sähköpostitse. S-posti: 
asiakaspalvelu@joustolaina.fi
Puh. 09-3158 9943

12. Lainan siirto
Collector Bank AB:llä on oikeus luovuttaa ja/tai pantata lainasaatavia toiselle velkojalle.

13. Voimassaoloaika
Kaikki kustannukset ja korkoprosentit ovat voimassa 15.02.2014 alkaen.

14. Lainanmyöntäjä
Collector Bank AB, Y-tunnus (Ruotsi) 556597-0513.

15. Peruuttamisoikeus
Lainanottajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 20 §:n mukainen oikeus peruuttaa lainasopimus 
14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla peruutuksesta Collector Bank
AB:n asiakaspalveluun. Lainanottajan on silloin palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 
päivässä peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luottosopimuksen nojalla saamansa varat 
Collector Bank AB:n ilmoittamalle tilille. Peruuttamisesta huolimatta peritään lainanottajalta 
korvauksena todellinen vuosikorko siltä ajalta, jonka laina on ollut lainanottajan käytettävissä.

16. Collector Bank AB:n oikeus irtisanoa laina
Collector Bank AB:lla on oikeus irtisanoa laina ja eräännyttää koko loppulaina maksettavaksi, 
kun jokin seuraavista seikoista toteutuu:

1. lainan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt 
määrä on vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähin- 
tään viisi prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä taikka käsittää Collector Bank AB:n koko 
jäännössaatavan; tai
2. lainanottajan muu sopimusrikkomus on olennainen. Mikäli Collector Bank AB irtisanoo 
lainan etuajassa yllä mainituilla perusteilla, laina erääntyy kokonaan maksettavaksi neljän 
viikon kuluttua siitä, kun Collector Bank AB lähettää tiedonannon lainan irtisanomisesta 
lainanottajalle tai se tulee muulla tavoin lainanottajalle tiedoksi. Jos lainanottaja kuitenkin 
tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, 
erääntyminen raukeaa.

17. Henkilötietojen käsittely
Kun Lainanhakija hakee lainaa Collector Bankilta, Collector Bank käsittelee Lainanhakijan 
henkilötietoja. Collector Bank käsittelee vain niitä Lainanhakijan henkilötietoja, joihin 
on olemassa lailliset perusteet. Täydelliset tiedot siitä, kuinka Collector Bank käsittelee 
Lainanhakijan henkilötietoja sekä mitä oikeuksia Lainanhakijalla on, löytyvät kohdasta 
”Tietosuoja” verkkosivuilta www.collector.se. Voit olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan 
dataskydd@collectorbank.se, mikäli sinulla on kysyttävää.

18. Väärinkäytökset
Mikäli laina on myönnetty väärin perustein, Collector Bank AB:lla on oikeus irtisanoa laina 
välittömästi.

19. Oikeuspaikka
Tähän sopimukseen perustuvat riita-asiat tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
luotonottajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei luotonottajalla ole kotipaikkaa 
tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, riita-asiat tutkitaan Helsingin käräjäoikeudessa.
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