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Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Tasaerissä lyhennettävä kertaluotto

Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti
käyttöön annettavaa kokonaissummaa

Luoton kokonaismäärä riippuu luottoarvioinnin tuloksista. Luoton alaraja on 100 euroa ja korkein
mahdollinen luotto 5000 euroa.

Luoton nostoa koskevat ehdot
Tässä kerrotaan miten ja milloin rahat ovat käytettävissä

Luotto maksetaan asiakkaan pankkitilille, kun hakemus on lopullisesti hyväksytty. Tämä tapahtuu
muutaman pankkipäivän kuluessa lopullisesta hyväksymisestä..

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Toistaiseksi

Maksuerät

Luotto maksetaan takaisin kuukausittain tasaerissä, jotka sisältävät koron ja kulut
(annuiteettilaina). Kuukausierä muodostuu myönnetystä luotosta, voimassa olevasta korosta
sekä sovitusta takaisinmaksuajasta (enintään 5 vuotta). Etukäteen maksetut takaisinmaksuerät
eivät pienennä kuukausierää, vaan lyhentävät takaisinmaksuaikaa. Maksamatta jääneet korot ja
kulut pääomitetaan (lisätään lainan pääomaan) laskutuspäivänä.

Maksettava luoton kokonaiskustannus
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia
luottoon liittyviä muita kustannuksia.

Luoton kokonaiskustannus muodostuu myönnetystä lainasummasta ja valitusta takaisinmaksuajasta.
MALLIESIMERKKI
Luoton määrä: 2000 euroa
Takaisinmaksuaika: 5 vuotta
Korko

Luoton kokonaismäärä

Todellinen
vuosikorko

Luoton kulut

Kuukausierän
suuruus

Kokonaiskustannus

27,46 %
+12 kk Euribor

2 000 €

31,37 %

1707,40 €

61,79 €

3 707,40 €

Luoton kustannukset
Lainakorko

Luoton vuotuinen korko 27,46% + 12 kk Euribor (30.9.2015) Noteeraus kunkin vuoden syyskuun
viimeisenä korkonoteerauspäivänä. Negatiivista Euribor noteerausta ei kuitenkaan huomioida.

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton
kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron avulla on helpompi vertailla erilaisia
luottotarjouksia.

Kun luoton määrä on 2000 euroa, vuosikorko 27,46 % + 12 kk Euribor ja takaisinmaksuaika 5
vuotta, on todellinen vuosikorko, 31,37 %. Luottoesimerkki edellyttää, että korko ja kulut pysyvät
muuttumattomina koko takaisinmaksuajan. Todellinen vuosikorko on laskettu Kuluttaja- ja
kilpailuviraston ohjeiden mukaisesti.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
otettava
- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei
Ei

Muut kustannukset
Luoton avausmaksu
Tilinhoitomaksu
Muita luottosopimukseen liittyviä kustannuksia

EI
EI
Ei ole

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa.

Tietoa korkomuutoksista, jotka eivät riipu ainoastaan viitekoron muutoksista, annetaan
nimenomaisella tiedotteella luotonhaltijalle. Maksuja voidaan muuttaa siinä määrin, kun muutos
perustuu kustannusten kasvuun. Muutos tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun
asiasta on tiedotettu. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy muutosta, hän saa välittömästi irtisanoa
sopimuksen ennen muutosten voimaantulopäivää.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia
ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Asiakkaan on korvattava Resurs Bankille kulut, jotka aiheutuvat luoton ja siihen liittyvien maksujen
perimisestä.Viivästyskorkona veloitetaan lainan korko erääntyneelle summalle. Maksuhuomatuksesta
veloitetaan 5,00 euroa/kerta. Resurs Bank AB voi ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun
laiminlyönnistä silloin, kun
1) Resurs Bankilla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää luottosopimus
2) maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä
eräpäivästä ja
3) maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 pykälän mukaisesta Asiakkaasta
riippumattomasta syystä

4.

Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivä kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaiseti
takaisin kokonaisuudessan tai osittain.

Ja

Haku tietokannasta
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja.
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto
luottotietorekisteriin 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.
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Luotonhakija saa yleiset ehdot tietoonsa joko sähköisesti tai paperiversiona. Luotonottajan
on oikeus milloin tahansa saada pyynnöstä voimassa olevat ehdot ilman lisäkustannuksia.
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön
esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta
kanssanne.

Luotonantajaa sitova ajanjakso

5.

Nämä tiedot ovat 1.6.2015 alkaen voimassa toistaiseksi edellyttäen, että korko- tai maksumuutoksia ei tapahdu

Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) Luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja siinä jäsenvaltiossa, jossa asutte

Luotonantajan yhteystiedot lomakkeen alussa.

Rekisteröinti

Resurs Bank AB on rekisteröity Ruotsin yhtiövirastoon (Bolagsverket) organisaationumerolla
516401-0208. Resurs Bank AB (publ) Suomen sivuliike on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin
y-tunnuksella 2110471-4.

Valvova viranomainen

Finansinspektionen i Sverige, Box 7821, SE-103 97 Tukholma, Ruotsi ja lisäksi rajoitetussa
laajuudessa Suomen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki sekä Kuluttajavirasto, PL 5
(Haapaniemenkatu 4 A), 00531 Helsinki yhdessä aluehallintovirastojen kanssa (ww.avi.fi)

b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on kuluttajansuojalain 7:20 §:n mukainen oikeus peruuttaa lainasopimus 14 päivän
kuluessa sopimuksen tekemisestä tai luottosopimuskappaleen vastaanottamisesta ilmoittamalla
peruutuksesta kirjallisesti Resurs Bankin asiakaspalveluun. Peruutusilmoitus on lähetettävä Resurs
Bankille viimeistään 14. päivänä yllä määritellyistä ajankohdista. Asiakkaan on palautettava saamansa
varat viivytyksettä ja viimeistään 30 päivässä peruuttamisilmoituksen lähettämisestä Resurs Bankille
tämän ilmoittamalle tilille. Resurs Bank ei peruuttamistilanteessa peri Asiakkaalta korvausta Asiakkaan
käytössä olleesta lainasta siltä ajalta, kun laina on Asiakkaan tilillä.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteenteidhin ennen

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke.

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat riitaisuudet vireille myös
Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai luotonantajan kotipaikan
käräjäoikeudessa. Ellei luotonsaajalla ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään sopimusta
koskevat riitaisuudet Resurs Bankin kotipaikan käräjäoikeudessa. Luottosopimukseen
sovelletaan Suomen lakia.

Kielijärjestelyt

Suomen kieli

c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen Reklamaatioasioissa luotonsaajan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä luotonantajaan: Resurs
Bank AB Suomen sivuliike, Asiakaspalvelu 09 6131 5050 (arkisin 8-18). Valituksen voi jättää
olemassaolo
kirjallisesti osoitteeseen reklamaatiot@resurs.fi tai Resurs Bank AB, PL 3900, 00002 Helsinki.
Luotonsaaja voi kääntyä luottoon liittyvissä riita-asioissa Kuluttajariitalautakunnan (PL 306,
Hämeentie 3, 00531 Helsinki, puh. 010 086 330) puoleen saadakseen suosituksen riidan
ratkaisemisesta.

