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VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

1.  Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja
Osoite
Sähköpostiosoite
Internet-osoite

Collector Bank AB, 556597-0513 (Collector Bank)
PL 3990, 00002 Helsinki
asiakaspalvelu@joustolaina.fi
www.collectorbank.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Luotto on vakuudeton kulutusluotto.

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

Luoton kokonaismäärä on summa, joka ilmenee velkakirjasta/
luottosopimuksesta, jonka allekirjoitatte samalla kun allekirjoitatte 
lainahakemuksen.

Lainan maksua koskevat ehdot Tämä tarkoittaa, 
miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotto annetaan, kun allekirjoittamanne velkakirja/lainasopimus on 
saapunut Collector Bankille ja lainahakemuksenne on hyväksytty. Luotto 
maksetaan lainanottajan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 5 päivän 
kuluttua siitä kun Collector on antanut myönteisen lainapäätöksen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on voimassa kunnes luoton pääoma, korot ja maksut on 
maksettu kokonaisuudessaan Collector Bankille. Luoton takaisinmaksu 
suoritetaan 2–15 vuodessa, kuten luottosopimuksessa on määritelty.

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

Teidän tulee maksaa luottoa seuraavasti:

9,90%

Luoton määrä (EUR) 2 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 15 vuotta

2 000 92 42 26

5 000 230 106 66

10 000 461 212 132 107

25 000 1 152 530 329 267

19,90%

Luoton määrä (EUR) 2 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 15 vuotta

2 000 102 53 39

5 000 254 132 96

10 000 508 264 193 175

25 000 1 271 661 481 437

Korko ja/tai maksut maksetaan seuraavasti:
Luottokorko lasketaan kulloinkin nostetulle ja maksamatta olevalle 
luottomäärälle ja se maksetaan kuukausittain. Maksut lisätään velkaan 
sitä mukaa kuin ne syntyvät ja maksetaan kuukausittaisten maksujen 
yhteydessä. Suoritukset kohdistetaan ensisijaisesti koroille ja kuluille.
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Maksettava kokonaismäärä:
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja 
mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Maksettava kokonaismäärä, joka teidän tulee maksaa, koostuu lainapääo-
masta sekä korosta ja muista luottoon liittyvistä kustannuksista. Koko-
naismäärä riippuu luoton määrästä ja takaisinmaksuajasta seuraavasti:

9,90%

Luoton määrä (EUR) 2 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 15 vuotta

2 000 2 345 2 784 3 578

5 000 5 664 6 599 8 316

10 000 11 196 12 959 16 212 19 833

25 000 27 791 32 037 39 899 48 682

19,90%

Luoton määrä (EUR) 2 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 15 vuotta

2 000 2 573 3 413 5 042

5 000 6 234 8 171 11 976

10 000 12 335 16 103 23 531 32 080

25 000 30 640 39 897 58 198 79 301

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat 
erisuuruiset lainakorot.

Korko tulee maksaa vuosittaisen korkokannan mukaan, joka lasketaan 
kulloinkin nostetulle ja maksamatta olevalle luottomäärälle. Luottokorko 
määritellään sopimuskohtaisesti lainasopimuksessa. Lainanantohetken 
luottokorot ovat välillä 9,9–19,9 %.

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.

Luoton saamiseksi ei ole välttämätöntä ottaa vakuutusta.

Muut kustannukset

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat 
kustannukset

Avausmaksu 60 euroa.
Tilinhoitomaksu 3 euroa/lasku.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja 
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan 
muuttaa

Collector Bankilla on oikeus muuttaa sovellettavan vuosikoron 
korkokantaa, mikäli 3 kuukauden Euribor -viitekorko nousee enemmän 
kuin yhden (1) prosenttiyksikön luottosuhteen alusta tai viimeisimmästä 
koron muutoksesta lukien. Tällöin Collector Bankilla on oikeus korottaa 
korkoa vastaavalla määrällä. Mikäli mainittu viitekorko laskee enemmän 
kuin yhden (1) prosenttiyksikön luottosuhteen alusta tai viimeisimmästä 
koron muutoksesta lukien, alentaa Collector Bank korkoa vastaavan 
määrän. Lisäksi Collector Bankilla on oikeus muuttaa luoton vuosikorkoa 
tai muita kustannuksia, mikäli tällainen muutos johtuu Collector Bankin 
muuttuneista luotonantokustannuksista tai muista sellaisista
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kustannusmuutoksista, joita Collector Bankin ei voida kohtuudella 
edellyttää ottaneen huomioon luottoa annettaessa. Collector Bank 
pidättää oikeuden muuttaa muistutusmaksun suuruutta sopimuskauden 
aikana, mikäli lainsäädännön muutokset sen mahdollistavat.

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

Maksun viivästyessä teiltä veloitetaan 3 euron suuruinen muistutusmaksu 
sekä viivästyskorko viivästyneelle määrälle. Maksun viivästymisestä 
aiheutunut viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n perusteella. 
Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2. momentin mukaisesti kuitenkin 
vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko. Viivästys korkoa 
maksetaan maksun eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. 
Viivästyskorko kertyy kunkin viivästyneen erän eräpäivästä lukien 
maksupäivään asti. Lisäksi teiltä veloitetaan kulloinkin voimassa 
olevan lainsäädännön mukaiset perintämaksut sekä tuomioistuin- ja 
ulosottomaksut, mikäli niille on perusteita.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus:
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän 
kuluessa

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

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

Teillä on koska tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin
kokonaisuudessaan.

Tarvittaessa:
Lainanantajalla on oikeus saada korvausta 
ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä

Ennenaikaisen maksun yhteydessä teidän on maksettava korko ja muut 
kustannukset maksupäivään saakka, mutta ei maksupäivän jälkeiseltä 
ajalta.

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 oikeusjärjestyksen 
perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden 
vastaista.

Teillä on ilman viivytystä ja maksua oikeus saada tieto, mikäli 
luottohakemuksenne on hylätty tietokannan tietojen perusteella.

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.

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

Tarvittaessa:
Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat 
tiedot sitovat luotonantajaa.

Nämä tiedot eivät muodosta sitovaa luottotarjousta tai -sopimusta.
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5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) Luotonantajan osalta

Tarvittaessa
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Faksinumero*
Internet-osoite*

Tarvittaessa
Rekisteröinti

Collector Bank AB, yritysrekisterinumero 556597-0513 on rekisteröity 
Ruotsin kaupparekisteriin ja verovirastoon.

Tarvittaessa
Valvova viranomainen

Collector Bank AB on Ruotsin Rahoitustarkastuksen harjoittaman 
valvonnan alainen.

b) Luottosopimuksen osalta

Tarvittaessa
Peruuttamisoikeuden käyttö

Teillä on oikeus peruuttaa kanssamme tehty luottosopimus 14 päivän 
kuluessa luottosopimuksen allekirjoittamisesta. Ilmoitus luottosopimuksen 
peruuttamisesta tulee tehdä Collector Bankille yllä annettuun 
osoitteeseen. Mikäli käytätte peruuttamisoikeuttanne, tulee teidän 
välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden 
käyttämistä koskevan ilmoituksen jättämisestä tai lähettämisestä 
Collector Bankille, maksaa takaisin Collector Bankilta saamasi määrä 
lisättynä sille kertyneellä korolla. Korko juoksee lukien siitä päivästä, 
jolloin saitte luoton käyttöönne siihen päivään, jolloin takaisinmaksu 
tapahtuu. Mikäli takaisinmaksu ei tapahdu yllä mainitussa ajassa, syntyy 
velvollisuus maksaa 3 euron suuruinen muistutusmaksu sekä luoton 
vuosikorkoa vastaavan suuruista vuotuista viivästyskorkoa takaisinmaksun 
erääntymispäivästä lukien takaisinmaksun täyteen toteutumiseen saakka. 
Collector Bankin tulee välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa 
siitä, kun Collector Bank vastaanotti ilmoituksenne luottosopimuksen 
peruuttamisesta, maksaa takaisin muut maksut, jotka olette maksaneet 
luottoon liittyen. Avausmaksua ei palauteta.

Tarvittaessa
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen 
teihin ennen luottosopimuksen tekoa

Suomen laki.

Tarvittaessa
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/
tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Luottosopimukseen 
perustuvat riita-asiat tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
luotonottajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei 
luotonottajalla ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, 
riitaasiat tutkitaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Tarvittaessa
Kielijärjestelyt

Tiedot ja sopimusehdot annetaan suomeksi. Suostumuksellanne 
tarkoituksena on kommunikoida luottosopimuksen aikana suomeksi.

c) Oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Mikäli olette tyytymätön Collector Bankin toimintaan, voitte kääntyä 
Collector Bankin asiakaspalvelun (puh. 09-3158 9943), Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston (puh. 029 505 3000), Kuluttajaneuvonnan (puh. 029 553 
691) tai yleisen tuomioistuimen puoleen.


