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1. LUOTTOSOPIMUS 
 
Mikäli anotte Netpostiin saapuneiden laskujen maksamista Collector-luottotilillä, voitte myös 
sovittua luottokorkoa ja maksuja vastaan suorittaa Collector-luottotililaskun osamaksuerissä. 
Teidän tulee olla vähintään 20-vuotias, jotta voitte hakea Collector-luottotiliä. Luottotilisopimus 
solmitaan luotonantajan (Collector Credit AB) ja luotonsaajan välillä. Luotonsaaja on henkilö, 
joka on hakenut ja jolle on myönnetty Collector-luottotili. Luotonsaajan tulee sähköisesti 
allekirjoittaa luottosopimus. Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain 
kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

2. LUOTONANTAJA JA MAKSUNSAAJA 

 
Luotonantajana toimii Collector Credit AB, Ruotsin yritysrekisterinumero 556597-0513, Box 
11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi (”Collector”). Collector on rahoitusyhtiö, joka toimii Ruotsin 
rahoitustarkastuksen (Svenska Finansinspektionen) valvonnassa. Maksu voidaan siten suorittaa 
ainoastaan Collector Credit AB:n tilille FI4618203000028241 (182030-28241).  

3. LUOTTOTIETOJEN TARKISTUS 

 
Collector tekee luottotietojenne tarkistuksen ennen kuin teille myönnetään oikeus Collector-
luottotiliin. Mikäli Collector-luottotiliä ei myönnetä teille, on teillä oikeus saada tieto 
kieltäytymisen syystä.  

4. LUOTTOTILIN KÄYTTÖ 

 
Mikäli teille myönnetään Collector-luottotili, voitte maksaa Netpostiin saapuneita laskuja 
Collector-luottotilillä. Tämä tarkoittaa, että Collector siirtää toimeksiannostanne laskun 
lähettäjän tilille määrän, jonka vahvistatte oikeaksi. Te puolestanne sitoudutte maksamaan 
Collectorille sen määrän, minkä olette maksaneet Collector-tilillä lisättynä luottokorolla ja 
tilinhoitomaksulla.  
 
Teillä on oikeus käyttää Collector-luottotiliä luottosopimuksessa sovitun luottorajan puitteissa 
edellyttäen, että erääntyneet kuukausierät ja muut maksut on maksettu viimeistään 
eräpäivänä. Luoton käyttäminen vähentää ja luottotilille välittynyt lyhennyksen osuus lisää 
kulloinkin käytettävissä olevaa luoton määrää. Sovittua luottolimiittiä ei saa ylittää. Collector-
luottotililtä ei voi nostaa käteistä. 
 
Voitte maksaa Collector-luottotililaskun joko kertasuorituksena tai vähintään laskussa 
ilmoitetun minimisumman, joka on määritelty tililuottoehtojen kohdassa 6. Collector-
luottotililaskun ehdot annetaan alla.  

5. MAKSAMINEN ERÄPÄIVÄNÄ 
 
Luotto erääntyy maksettavaksi Netpostiin saapuneen laskun maksua seuraavan kuukauden 
viimeisenä päivänä. Tämä tarkoittaa, että tarjoamme sinulle jopa 60 päivän maksuajan ja jopa 
30 päivän luottokorottoman ajan. Keskimääräinen maksuaika on 45 päivää. Tililaskun maksu on 
suoritettava Collectorin pankkitilille ja maksettava eräpäivään mennessä. Tililaskuun lisätään 
kustannukset, jotka koostuvat luottokorosta ja tilinhoitomaksusta. Luottokorko lasketaan 
kuukausikohtaisesti todellisen velan määrän mukaisesti Netpostissa Collector-luottotilillä 
maksettua laskua seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.  
 

6. COLLECTOR LUOTTOTILI – MAKSU OSISSA 
 
Mikäli ette maksa eräpäivään mennessä luoton kokonaismäärää, mutta maksatte vähintään 
tililaskuun merkityn vähimmäissumman, voitte jakaa velan maksamisen jopa 36 kuukauden 
ajalle. Teidän tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/36 käytetystä luotosta, kuitenkin 
vähintään 5 euroa. Voitte luonnollisesti koska tahansa maksaa suuremman määrän tai koko 
luoton. Saatte kuukausittain tiliotteen luoton määrästä, aikaisemmin suoritetuista maksuista 
sekä määrästä, joka tulee vähintään maksaa kyseisenä kuukautena. Luottomäärä koostuu 
Collector-luottotilillä maksettujen laskujen määrästä lisättynä alla kohdassa 8 mainituilla 
kustannuksilla.  

7. USEAT LASKUN MAKSUT 
 
Mikäli maksatte useita Netpostiin saapuneita laskuja Collector-luottotilillä, lisätään uusi velka 
olemassa olevalle luottotilillenne. Uusi maksuerä ilmenee kuukausittaisesta tiliotteesta.  

8. MAKSUT JA LUOTTOKORKO 
 
Collector-luottotiliin lisätään kuukausittainen tilinhoitomaksu 2,95 euroa. Velalle juoksee myös 
kuukausittainen luottokorko, jonka määrä on 1,6 %. Luottokorko lasketaan kuukausikohtaisesti 
todellisen velan määrän mukaisesti Netpostissa Collector-luottotilillä maksettua laskua 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Tililasku lähetään noin 15. päivänä kutakin kuuta. 
Nimellinen vuosikorko on 19,2 %. Korkoa ei makseta luotonsaajan mahdollisesti maksamalle 
hyvityssaldolle. 

9. TODELLINEN VUOSIKORKO 
 
Todellinen vuosikorko koostuu luottokustannuksista (luottokorko ja tilinhoitomaksu), jotka 
annetaan luottomäärälle laskettuna vuosikorkona. Todellisen vuosikoron määrä riippuu sekä 
luoton suuruudesta että sen pituudesta. Todellinen vuosikorko Collector-luottotilille 1.000 
euron luotolla 12 kuukauden maksuaikana pienimmällä mahdollisella maksuvaihtoehdolla on 
26,2 %.  

 
Mikäli 3 kuukauden Euribor -viitekorko nousee enemmän kuin yhden (1) prosenttiyksikön 
luottosuhteen alusta tai viimeisimmästä koron muutoksesta lukien, on Collectorilla 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 korkoa vastaavan määrän. Collector ilmoittaa koron muutoksesta joko 
erillisellä luotonsaajalle toimitettavalla ilmoituksella tai ilmoituksella päivälehdessä. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa ilmoitus koronmuutoksesta toimitetaan luotonsaajalle myös seuraavan 
tiedotteen tai tiliotteen lähettämisen yhteydessä.  
 

10. TIEDOT LUOTON MÄÄRÄSTÄ 

 
Teillä on oikeus saada luoton määrästä yhteenveto, josta ilmenee, milloin pääoma, korko ja 
muut maksut on maksettava.  

11.   LUOTON IRTISANOMINEN  
 
Pidätämme oikeuden irtisanoa luottonne, jolloin koko velka lankeaa välittömästi maksettavaksi, 
mikäli jokin seuraavista seikoista toteutuu: 
 
1. luoton tai koron maksu on viivästynyt eräpäivästä vähintään kuukauden ja on edelleen 
suorittamatta;   
2. olette anteet Collectorille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton 
myöntämiseen tai sen ehtoihin; 
3. olette olennaisesti rikkoneet luottosopimuksen ehtoja;  
4. on selvää, että välttelemällä, omaisuutta hävittämällä tai muulla tavoin käyttäytymällä 
pyritte välttämään luoton maksun; 
5. jos luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn 
aloittamisesta. 
 
Luottonne voidaan myös irtisanoa, mikäli ette ole käyttäneet Collector-luottotiliä viimeisen 12 
kuukauden aikana.  
 
Viivästyneiden maksujen osalta peritään koron lisäksi lainmukaiset huomautuskulut, ja 
irtisanomisen jälkeen lainmukaiset perintäkulut. Asiassa peritään korkolain 4.2 § mukaisesti 
lainakoron suuruista viivästyskorkoa eräännyttämisen jälkeen 180 päivää, ja sen jälkeen 
korkolain mukaista viivästyskorkoa, kunnes pääoma on kokonaisuudessaan suoritettu. Collector 
käyttää saatavan perinnässä tarvittaessa oikeudellista perintää. 
 
Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, 
työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, 
paitsi milloin viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle 
kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.  

12. PERUUTTAMISOIKEUS 
 
Teillä on oikeus peruuttaa kanssamme tehty luottosopimus 14 päivän kuluessa 
luottosopimuksen tekemisestä. Mikäli peruutatte luottosopimuksen, tulee teidän välittömästi, 
kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa meille tekemästänne ilmoituksesta maksaa takaisin 
koko pääoma sekä sovittu luottokorko, joka juoksee takaisinmaksun maksupäivään.  Mikäli ette 
kykene maksamaan pääomaa korkoineen takaisinmaksun eräpäivänä, veloitamme lainakoron 
mukaisen viivästyskoron kuukausittain pääomalle siihen asti kunnes takaisinmaksu on 
kokonaisuudessaan suoritettu. Ilmoitus tililuottosopimuksen peruuttamisesta tulee tehdä 
sähköpostitse osoitteeseen tili@collector.fi tai puhelimitse numeroon 010 286 2030. Mikäli 
peruutatte enemmän kuin yhden Collectorin myöntämän luoton kolmen kuukauden kuluessa, 
estetään uusien luottojen saaminen automaattisesti kuuden kuukauden ajaksi. Tämä 
toimenpide johtuu Collectorin rahanpesun vastaisesta työstä. 

13. MAKSUVIIVÄSTYS 
 
Mikäli luottoa ei makseta ajoissa, veloitetaan teiltä lainmukainen huomautuskulu per 
viivästyminen sekä luottosopimuksessa määritelty luottokorko korkolain 4.2 § mukaisesti, 
kunnes velka on kokonaisuudessaan maksettu. Lisäksi teiltä veloitetaan kulloinkin voimassa 
olevan lainsäädännön mukaiset perintämaksut sekä tuomioistuin- ja ulosottomaksut, mikäli 
niille on perusteita.    

14. ENNENAIKAINEN MAKSU 
 
Teillä on koska tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan.  
Ennenaikaisen maksun yhteydessä teidän on maksettava sovittu korko. Ilmoitus irtisanomisesta 
tapahtuu helpoiten sähköpostitse osoitteeseen tili@collector.fi 
 

15. YHTEYSTIETOJEN ILMOITTAMINEN 
 
Mikäli muutatte nimeänne, osoitettanne tai muita yhteystietojanne, tulee teidän välittömästi 
ilmoittaa tästä Collectorille. Ilmoitus tulee jättää sähköpostiosoitteeseen tili@collector.fi.  

16. HENKILÖTIEDOT 
 
Luottohakemuksenne yhteydessä keräämme ja säilytämme tietoja teistä. Käsittelemme tietoja 
täyttääksemme velvoitteemme teitä kohtaan, hallinnossa sekä laskutuksessa, täyttääksemme 
lain ja muiden asetusten mukaiset velvollisuutemme sekä markkinoidaksemme meidän ja 
yhteistyökumppaniemme tavaroita ja palveluita. Mikäli velvoitteiden täyttämiseksi teitä 
kohtaan on tarpeen, annetaan tietoja yhteistyökumppaneillemme. Näiden luottoehtojen 
hyväksymisellä annatte suostumuksenne sille, että tietoja saadaan käyttää mainittuihin 
tarkoituksiin meidän tai yhteistyökumppaniemme toimesta. Voitte koska tahansa peruuttaa 
suostumuksenne ilmoittamalla siitä kirjallisesti meille. Ilmoitus on lähetettävä sähköpostitse 
osoitteeseen tili@collector.fi. Teillä on oikeus pyynnöstä saada maksuttomasti kerran vuodessa 
tieto henkilötiedoista, jotka olemme teistä rekisteröineet. Mikäli ne ovat virheellisiä, 
epätäydellisiä tai tarpeettomia, on teillä oikeus pyytää, että tiedot korjataan tai poistetaan. 
Ottakaa silloin yhteys Collectoriin sähköpostitse osoitteeseen tili@collector.fi 

mailto:tili@collector.fi
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17. RAHANPESU 
 
Rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan lainsäädännön 
mukaisesti poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön, tällaisen perheenjäsenen tai läheisen 
yhtiökumppanin kanssa solmittaviin asiakassuhteisiin sovelletaan erityisiä ohjeita. Poliittisesti 
vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen 
vuoden aikana toisen valtion palveluksessa valtionpäämiehenä, ministerinä, parlamentin 
jäsenenä, ylimmän oikeusasteen jäsenenä, valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän 
elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, 
kenraalikuntaan kuuluvan upseerina tai valtion kokonaan omistaman yrityksen johtotehtävissä. 
Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi ei Suomessa kuitenkaan katsota suomalaista 
poliitikkoa, joka toimii Suomessa. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat 
puolisot, lapset ja heidän puolisonsa sekä vanhemmat.  
 
Solmimalla luottosopimuksen Collectorin kanssa vahvistat, ettet ole poliittisesti 
vaikutusvaltainen henkilö, tällaisen perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.  

18. VALITUKSET, VALVONTA JA ERIMIELISYYDET 
 
Mikäli olette tyytymätön Collectorin toimintaan, voitte kääntyä Collectorin asiakaspalvelun 
puoleen sähköpostitse osoitteeseen tili@collector.fi tai puhelimitse numeroon 09-3158 9930. 
Voitte myös ottaa yhteyttä Collectorin valitusasioista vastaavaan osastoon sähköpostitse 
osoitteeseen complaints@collector.fi tai puhelimitse 09-3158 9900.  
 
Collector on rahoitusyhtiö, joka toimii Ruotsin rahoitustarkastuksen (Svenska 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige) valvonnassa. 
 
Collector pyrkii toimimaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeiden mukaisesti. Mahdollisten 
kysymysten osalta voitte ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan puh. 029 553 6901. Riita-asioissa 
voitte kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puh. 029 566 5249 tai yleisen tuomioistuimen 
puoleen. Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli tilinhaltijalla ei ole asuinpaikkaa 
Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. 
 

19. SAATAVAN SIIRTO 
 
Collector pidättää itsellään oikeuden siirtää, lainata tai pantata luottosaatavan kolmannelle 
osapuolelle. 


