1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Lainanantaja:
P2P Finland Oy
PL 323, 00121 HELSINKI
Y-tunnus: 2474566-4
Puhelin: 060 092 242 (2,95 €/min + pvm)
Sähköposti: asiakaspalvelu@p2pfinland.fi
P2P Finland Oy toimii Suomen aluehallintoviraston valvonnan alaisena.
2. MÄÄRITELMÄT
2.1. Limiittiluottosopimus on jatkuva, toistaiseksi voimassa oleva 2 250,00 euron lainasopimus, jota
Lainanottaja voi käyttää, nostamalla lainavaroja käyttöönsä pankkitililleen myönnetyn limiitin
puitteissa.
2.2. Luottokustannuksilla tarkoitetaan lainanantajan tiedossa olevien ja sopimussuhteen johdosta
Lainanottajan (velallisen) maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.
2.3 Pankkipäivällä tarkoitetaan tavallista viikonpäivää, jona pankit ovat auki ja maksujenvälitystä
tehdään.
2.4. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset
vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.
2.5. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten,
että Lainanottaja (asiakas) ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa lainanantajan edustajaa.
Etämyynnistä ei ole kyse, kun asiointi lainanantajan verkkopalvelussa liittyy jo olemassa olevaan
sopimukseen.
3. LAINAN MYÖNTÄMINEN JA KÄYTTÖ
Myönnettävän limiittiluoton määrä on 2 250,00 euroa. Limiitin puitteissa nostettujen lainojen
takaisinmaksuaika on 7-90 päivää. Laina voidaan myöntää täysi-ikäiselle ja oikeustoimikelpoiselle
hakijalle, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin, joka asuu vakituisesti Suomessa, joka on
luottokelpoinen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili lainavarojen
maksamista varten, jolla on käytössään Suomessa yleisesti toimivan pankin verkkopankkitunnukset ja
joka täyttää lainanantajan lainanmyöntämiskriteerit.
Lainaa haetaan käyttämällä verkkopankkitunnuksia asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi
asiakkuuden perustamisen yhteydessä. Tämän jälkeen asiointi tapahtuu henkilökohtaisen tunnisteen
avulla, jota asiakkaan on säilytettävä huolellisesti. Asiakas on vastuussa kaikista hänen
henkilökohtaisten viestintävälineiden kautta haettujen nostojen takaisinmaksusta.
Lainanantaja ilmoittaa lainapäätöksestään hakijalle sähköisesti tekstiviestin tai sähköpostin kautta.
Lainanottajan tulee hyväksyä lainatarjous vastaamalla hänelle lähettyyn sähköiseen viestiin annettujen
ohjeiden mukaisesti annetussa määräajassa. Lainanantaja voi syytä ilmoittamatta hylätä hakijan
hakemuksen ja olla myöntämättä lainaa. Lainanantaja antaa lainanhakijalle lainatarjouksen, joka
yhdessä hakijan hyväksyvän vastauksen sekä näiden sopimusehtojen kanssa muodostaa sopimuksen
lainanhakijan ja lainanantajan välillä. Lainanantaja käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan hakijan
henkilöluottotietoja Suomen Asiakastieto Oy:n sekä tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä ja
tarkastaa lainanhakijan henkilötiedot esim. väestörekisterijärjestelmästä.
Myönnetty luottoraja riippuu lainanhakijan riskiarviosta ja voi poiketa hakijan hakemasta määrästä.
Laina on voimassa luottosopimuksen mukaisen määräajan.
Lainanottajalle luodaan tili Lainanantajan itsepalveluportaaliin, johon Lainanottaja voi itse määritellä
käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Luottolimiittisopimuksen voimassaoloaikana, sen myöntämisen jälkeen tehdyistä lainojen nostoista ei
laadita tai toimiteta uutta luottolimiittisopimusta, vaan ainoastaan nostetun lainan ja voimassa olevan
kokonaisvelan määrää koskeva ilmoitus.
4. LAINANOTTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS
Lainanottaja vakuuttaa lainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia
(esim. yhteys- ja luottotiedot, yms.). Lainanottaja on vastuussa antamiensa tietojen
paikkansapitävyydestä. Lainanantaja ei vastaa lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista
viivästyksistä. Lainanottaja ilmoittamien osoitetietojen tulee olla vastata väestötietojärjestelmään
rekisteröityjä tietoja. Lainanantajalla on oikeus varmistaa Lainanottajan luottoa hakiessaan sekä
luottosuhteen aikana ilmoittamien tietojen oikeellisuus (esim. luotto- ja osoitetiedot, jne.). Väärien
tietojen antamisesta Lainanantajalla on oikeus veloittaa 5 euron suuruinen maksu.
Lainanottajan on viipymättä ilmoitettava Lainanantajalle kaikista luottosuhteen kannalta olennaisten
tietojensa muutoksista (esim. osoite, nimi, pankkiyhteys, jne.). Jos luottoa haettaessa tai luottosuhteen
kestäessä ilmoitetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia taikka jos Lainanottaja ei itse ilmoita
sellaisten olennaisten tietojen muutoksista jotka ovat tarpeen luottosopimussuhteen kannalta,
Lainanantajalla on oikeus hankkia ja tarkistaa nämä tiedot muuta kautta, mikäli mahdollista, sekä
veloittaa tästä aihetutuneet kustannukset Lainanottajalta. Tuntiveloitus on tällöin 90 euroa/tunti, jonka
lisäksi velvoitetaan suoranaiset kulut jotka aiheutuvat tietojen hankkimisesta.
Lainaottaja voi ilmoittaa muuttuneista tiedoistaan käytössään olevan itsepalveluportaalin kautta, tai
vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
5. LAINAN NOSTAMISEN EDELLYTYKSET
Lainanantaja siirtää myönnetyn limiitin puitteissa nostetun lainan määrän Lainanottajan ilmoittamalle
pankkitilille. Noston pitää olla vähintään 20 euroa. Asiakas voi nostaa lainaa haluamissaan erissä
palvelussa tarkemmin määritellyin säännöin lainan maksimimäärään asti. Laina siirretään Lainanottajan
tilille 3 pankkipäivän kuluessa. Mikäli Lainanottaja haluaa nostamansa lainan käyttöönsä heti,
Lainanottajan tulee valita lainan noston yhteydessä tarjolla oleva Express-palvelu. Tästä maksullisesta
lisäpalvelusta Lainanantaja veloittaa 2,9 % nostetun lainan määrästä + 5,00 euroa.
6. LAINAN TAKAISINMAKSU
Lainanottaja maksaa luoton takaisin lainanantajalle maksuerissä sopimuksessa sovitulla tavalla.
Limiitin puitteissa nostettujen lainojen takaisinmaksuaika on 7-90 päivää. Maksuerät muodostuvat
lainasta ja sen ottamisen yhteydessä veloitettavasta hinnaston mukaisesta nostopalkkiosta, korosta, sekä
muista mahdollisista hinnaston mukaisista kuluista. Lainanantaja lähettää lainasta ja nostopalkkiosta
erilliset laskut. Laskujen lähettäjinä voivat toimia eri tahot kuin Lainanantaja. Jos maksuerän eräpäivä
ei ole pankkipäivä, maksuerän voi suorittaa ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen.
Pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset juhlapyhät,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä
pankkipäivänä.
Lainanottajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista tai maksuviitteettömien suoritusten
selvittelystä lainanantaja veloittaa hinnaston mukaisen kulun. Alle 7 euron liikasuorituksia ei palauteta.
Mikäli tarjous- ja/tai kampanjatuotteita ei ole maksettu takaisin sopimuksen mukaiseen alkuperäiseen
eräpäivään mennessä, veloitetaan kyseisistä tuotteista ja niihin liittyvistä palveluista normaalihinta
kaikkine kuluineen. Tällöin esim. korottomille pääomille tulee maksaa korkoa myös eräpäivää
edeltävältä ajalta, joka määräytyy kohdan 7. mukaisesti. Vastaavasti eräpäivän jälkeiseltä ajalta tulee
maksettavaksi lisäksi viivästyskorko kohdan 8. mukaisesti.
Lainanottaja voi sopia Lainanantajan kanssa maksuvapaasta tai maksusopimuksesta, joista veloitetaan
erikseen hinnaston mukainen palkkio. Maksuvapaa siirtää lainan takaisinmaksuaikaa ennalta sovittuun

hetkeen saakka. Maksusopimuksella Lainanottaja maksaa ottamansa lainan takaisin pienemmissä
erissä.
7. LAINAN KORKO
Lainanottajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainavarat on annettu pankille
siirrettäväksi Lainanottajan pankkitilille. Lainanottaja on velvollinen maksamaan maksamatta olevalle
pääomalle sopimuksen mukaista korkoa. Nimelliskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan
käyttäen jakajana 360.
Todellinen vuosikorko on laskettu arvioimalla maksettavaksi nostetun lainan kokonaismäärä
korkoineen ja kuluineen, siten että nostetun lainan määrä vastaa asiakkaalle myönnettyä luottorajan
mukaista määrää, ja siten, että lainan korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan.
Laskelmassa on huomioitu tyypillisen asiakkaan suorittamat maksut, nostopalkkio sekä lainan korko.
Lainanantaja voi periä asiakkaalta hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen
todellinen vuosikorko poikkeaa esimerkistä, noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia.
8. VIIVÄSTYSKORKO
Jos luottoa tai korkoa ei makseta viimeistään eräpäivänä, Lainanottaja on velvollinen maksamaan
viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on
lainanantajalla.
Viivästyskorko on 7,00 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko.
Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä
ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan
mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun
luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen
mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää
tuomion antamiseen saakka.
9. LAINASTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Hinnaston mukaiset maksut, kuten nostopalkkio, veloitetaan Lainanottajalta kertamaksuna lainan
noston yhteydessä. Lainanottajalta peritään lainahakemuksen yhteydessä lainahakemusmaksu ja se
laskutetaan erikseen. Lainanottajan on korvattava Lainanantajalle myös ne kustannukset ja palkkiot,
jotka aiheutuvat lainan, lainan korkojen ja sen hoitamiseen liittyvien muiden maksujen ja palkkioiden
perimisestä.
Lainanantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Lainanantaja voi korottaa lainasta perittäviä
luottosopimukseen sopimuksen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatason
kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Lainanantaja
ilmoittaa Lainanottajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden
muutoksesta. Muutos tulee voimaan Lainanantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin
aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Lainanottajalle. Lainanottajalla on
oikeus irtisanoa laina muutosten yhteydessä ilmoittamalla siitä todisteellisesti Lainanantajalle.
Irtisanomisen jälkeen jäljellä oleva luotto on maksettava loppuun luottoehtojen mukaisesti.
10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
Limiittiluottosopimus on toistaiseksi voimassa oleva luottosopimus. Sen puitteissa nostettujen lainojen
takaisinmaksuaika on 7-90 päivää.
Osapuolilla on oikeus irtisanoa Limiittiluottosopimus päättymään kahden (2) viikon kuluttua
irtisanomisesta. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.
Osapuolilla on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli on olennaisesti
rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.

Lainanantajalla on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli Lainanottaja
-on antanut Lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja Limiittiä haettaessa tai sen puitteissa nostettavaa
lainaa otettaessa,
-on maksukyvytön,
-hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin,
-on kuollut tai hänelle määrätään edunvalvoja,
-ei ole maksanut sopimuksen perusteella perittäviä maksuja tai palkkioita tai Lainanottajalla on muita
maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä.
Lainanantaja voi purkaa sopimuksen myös
-turvallisuussyistä, laista tai muusta viranomaismääräyksestä johtuvasta syystä,
-jos luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai on syytä epäillä sitä.
Sopimuksen päättymisestä huolimatta jälkeen jäljellä oleva luotto kuluineen on maksettava takaisin
kokonaisuudessaan luottoehtojen mukaisesti.
11. PERUUTTAMISOIKEUS
Lainanottajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14
päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun Lainanottaja on pysyvällä tavalla saanut haltuunsa
luottosopimuksen ja luottoa koskevat ennakkotiedot. Peruutusoikeus ei koske yksittäisiä luoton nostoja,
kun luottosopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin 14 vuorokautta.
Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti määräajassa osoitteeseen:
P2P Finland Oy
PL 323, 00121 Helsinki
Tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@p2pfinland.fi
Peruutusilmoituksessa pitää olla seuraavat tiedot:
Asiakkaan nimi
Henkilötunnus
Peruutusilmoitus
Lainan määrä
Paikka ja aika, sekä asiakkaan omakätinen allekirjoitus.
Mikäli luottosopimukseen on liitetty muita palveluja, peruuntuvat myös muut palvelut
peruutusilmoituksen perusteella.
Peruutusoikeutta ei ole, kun luottosopimukseen tehdään muutoksia Lainanottajan pyynnöstä.
Lainanottajan on palautettava luottosopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen viivytyksettä ja
viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Takaisinmaksettava määrä on
tarkistettava asiakaspalvelusta koron laskemista varten. Korko määräytyy luoton nimelliskoron
mukaisesti koko siltä ajalta, jonka luotto on ollut Lainanottajan käytettävissä.
Jos luottosopimuksen perusteella saatuja varoja ei ole palautettu 30 päivän kuluessa, peruutus raukeaa
ja luottosopimus jatkuu tällöin entisin ehdoin.
12. LAINANOTTAJA OIKEUS MAKSAA LAINA ENNENAIKAISESTI TAKAISIN
Lainanottajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja
sopimuksen mukaista maksuerää suurempi maksuerä tai koko laina. Sopimuksen mukaisen maksuerän
ylittävä osa lyhentää Lainanottajan velkapääomaa, se ei vapauta Lainanottajaa tulevien maksuerien
maksamisesta. Jos Lainanottaja maksaa lainan kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, jäljellä
olevasta Lainanantajan saatavasta on vähennettävä se osa lainakustannuksista, joka kohdistuu
käyttämättä jäävään laina-aikaan. Lainanantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan
luottosopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.
13. LAINAN KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITTAMINEN

Lainanantajalla on oikeus estää tai rajoittaa lainan käyttöä
-Turvallisuussyistä,
-Jos on syytä epäillä, että tiliä käytetään vilpillisesti,
-Jos Lainanottajalla on riski joutua maksuviivästykseen tai maksuerää ei ole maksettu oikea aikaisesti.
Riski siitä, että Lainanottaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut
esimerkiksi silloin, kun
-Lainanottaja on maksukyvytön,
-Lainanottaja hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin
-Lainanottajalle määrätään edunvalvoja,
-luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu.
-jos ulosottomies ilmoittaa Lainanantajalle lainaa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta.
14. LAINAN ERITYISET ERÄÄNTYMISPERUSTEET
14.1. Maksun laiminlyönti
Laina erääntyy maksettavaksi Lainanantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos Lainanottaja laiminlyö
pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä. Suoritusesteestä on
ilmoitettava Lainanantajalle viivytyksettä.
14.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi
Laina erääntyy maksettavaksi Lainanantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos
– Lainanottaja on antanut Lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan
myöntämiseen tai sen ehtoihin,
– Lainanottaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen
– Lainanottaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn
aloittamisesta.
15. MAKSUN LAIMINLYÖNNIN REKISTERÖINTI LUOTTOTIETOREKISTERIIN
Lainanantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa lainan maksun laiminlyönti
luottotietorekisteriin, mikäli Lainanottaja maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää
alkuperäisestä eräpäivästä. Lainanantajalla on oikeus luovuttaa Lainanottajan maksulaiminlyöntejä
koskevat tiedot kolmannelle osapuolelle saatavien siirron yhteydessä.
16. ILMOITUKSEN TIEDOKSIANTOPÄIVÄ
Lainanantajan Lainanottajalle lähettämät ilmoitukset katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään
seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä, jos ne on lähetetty Lainanottaja viimeksi ilmoittamaan
osoitteeseen.
17. TIETOJEN KERÄÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Lainanottaja antaa Lainanantajalle oikeuden kerätä, rekisteröidä ja käsitellä lainahakemuksessa
antamiaan tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saamiaan luottotietoja. Lainanottaja antaa luvan myös, että
Lainanantaja voi hankkia muilta lainanantajilta tietoja lainanhakijan aikaisemmista lainoista
lainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanottaja antaa samalla luvan siihen, että Lainanantaja voi
luovuttaa näin kerättyä tietoa lainanhakijan lainoista muille lainanantajalle ja kolmannelle taholle.
Edellä mainittuja tietoja kysytään ja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n
järjestämän teknisen käyttöliittymän kautta järjestelmään liittyneiden lainanantajien kesken.
18. OIKEUS MUUTOKSIIN
Lainanantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla Lainanottajalle muutoksista
etukäteen. Sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan, jollei Lainanottaja irtisano sopimusta

ilmoituksen yhteydessä mainittuun määräpäivään mennessä. Muutoksista tiedotetaan kirjallisesti
lainanantajan kotisivujen tai sähköpostin kautta.
19. FORCE MAJOUR
Osapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton,
johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut
välttää. Osapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen
täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Osapuoli on velvollinen ilmoittamaan
toiselle Osapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, ylivoimaisesta esteestä.
Lainanantaja ei vastaa siitä, että Lainanottaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa
ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms.
puuttumisen tai niihin verrattavan, Lainanottajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi.
Nostetut lainavarat siirretään Lainanottaja pankkitilille yksinomaan Lainanottajan ilmoittaman
pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen
yleisten ehtojen mukaisesti.
Lainanantaja ei vastaa:
– Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä,
välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.
– Mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms.
riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta,
laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.
– Palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä
– Vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun
toimintaa tai sen osaa.
Näillä luottosopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain
mukaisesti kuuluvia oikeuksia.
Lainanantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä
ilmoitusta.
20. SOPIMUKSEN SIIRTO
Lainanantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus tai jokin osa siitä kaikkine oikeuksineen ja
velvollisuuksineen määräämälleen taholle edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä Lainanottajaa
kuulematta. Lainanantajalla on oikeus luovuttaa luotonsaajaa koskevat luoton myöntämiseen,
käsittelyyn ja valvontaan liittyvät henkilötiedot mahdollisen luotonsiirron yhteydessä siirronsaajalle.
Lainanantaja ilmoittaa siirrosta Lainanottajalle.
21. MARKKINOINTIVIESTINTÄ
Mikäli hakija ei sitä erikseen nimenomaisesti kiellä, Lainanantajalla ja tämän kanssa samaan konserniin
kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin
(mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
22. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI
Lainanottaja voi nostaa tästä luottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Helsingin
käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
Lainanottajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Lainanantaja voi nostaa tästä
kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Lainanottajan kotipaikan tai
vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa. Ellei Lainanottajalla ole asuinpaikkaa
Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

23. PAIKKA JA AIKA
Tämä sopimus katsotaan tehdyksi jos Lainanottaja on tutustunut lainasopimukseen ja on lähettänyt
Lainanantajalle vahvistusviestin sopimuksen hyväksymisestä.

LAINASOPIMUKSEN LIITE
PALVELUEHDOT JA HINNAT
Tämä liite on osa lainasopimusta, jonka Lainanottaja hyväksyy luoton noston yhteydessä.
YLEISTÄ
1. Lainanottaja on velvollinen maksamaan ottamalleen lainalle koron siltä ajalta, jonka laina on ollut
hänen käytettävissään. Lisäksi Lainanottaja on velvollinen korvaamaan lainan peruuttamisesta syntyvät
peruuttamattomat, lainasopimuksen tekemisestä johtuvat kulut.
2. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 euroa.
3. Lainanantajan saatavat voidaan ilman erillistä ilmoitusta siirtää kolmannen osapuolen perittäväksi tai
tällaisen osapuolen omistukseen.
4. Ellei lainaa saada muutoin perittyä takaisin, Lainanantaja perii luoton oikeudenkäyntikuluineen
lopulta tuomioistuimessa.
5. Lainaa ei myönnetä, jos asiakkaan osoitteena on postilokero tai Poste restante (noutoposti) osoite.
Lainanottajan tiedonantovelvollisuus sekä Lainanottajan velvollisuus korvata ylimääräiset kulut
6. Lainanottajan on ilmoitettava Lainanantajalle välittömästi kaikista yhteystietojensa muutoksista,
kuten nimen, osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Lainanottajan on ilmoitettava myös
mahdolliset muutokset pankkiyhteystiedoissaan aina viimeistään uutta lainaa haettaessa. Ellei
Lainanottajan ilmoita tietojen muutoksista itse ja tiedot ovat tarpeen lainasopimussuhteen kannalta,
Lainanantajalla on oikeus hankkia Lainanottajan muuttuneet tiedot muuta kautta ja veloittaa
Lainanottajan tietojen hakuun liittyvät kustannukset. Tuntiveloitus on tällöin 90 euroa/tunti.
7. Mikäli Lainanottaja aiheuttaa omalla toiminnallaan ylimääräistä työtä tai kustannuksia (ns. lisätyötä
ja/tai lisäkustannuksia), on Lainanottaja velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet ylimääräiset kulut
tämän hinnaston mukaisesti. Ylimääräisellä työllä ja kustannuksilla tarkoitetaan kaikkea sellaista työtä,
toimenpidettä tai kustannusta, joka on tarpeen lainasopimussuhteen hoitamisen kannalta, mutta jota ei
olisi syntynyt, jos Lainanottaja olisi toiminut huolellisesti ja/tai sopimusehtojen mukaisesti, ja joka
johtuu Lainanottajan aktiivisesta tai passiivisesta toiminnasta. Tällaisena voidaan pitää mm.
Lainanottajan kadottaman laskun tilalle lähetetyn laskun toimittamisesta aiheutunutta työtä ja
kustannusta sekä virheellisesti takaisinmaksettujen lainojen korjaamisesta ja oikein kohdistamisesta
aiheutunutta työtä ja kustannusta. Lisäkustannuksia ovat myös mm. virheellisten osoitetietojen johdosta
palautettujen kirjeiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten myös noutamatta jätettyjen
kirjeiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

8. Lainan hakemiseen ja sen muuttamiseen liittyvät maksut ja kustannukset:
Viestien hinnat ovat seuraavat:
OK
0,00
MS
0,00
ESTO
0,00
KIELTO
0,00
9. Lainanantaja, tilinhaltija, taikka niiden valtuuttama taho perii seuraavat palvelumaksut:
• Hakijan esittämä lainahakemuksen maksu
5€
• Liikaa tai väärin maksetun rahan palauttaminen
7€
• Rahan siirtäminen eri lainasopimusten välillä
7€
• Korko ja saldotodistukset, 1/vuosi ilmainen, muut
15 €
• Maksuhuomautukset
5€
• Alkuperäisen eräpäivän muutos
5€
• Muut maksuvaatimuksiin liittyvät kirjeet, max.
15 €
• Hakijan esittämistä virheellisistä tiedoista johtuva hakemusten käsittely 5 €
• Asiakaspalvelun tekemä lisätyö
90 €/tunti
• Lisäkustannukset 12,50 € / tapauskohtainen velvoitus
• Paperilaskut (maksullinen lisäpalvelu)
6,9 €
• 1. Maksuvaatimus
14/24/50 €/kpl
• 2. Maksuvaatimus
7/12/25 €/kpl
• Maksusuunnitelman laatiminen
20/30/50 €/kpl
• Maksuvapaata koskevan sopimuksen laatiminen
20/30/50 €/kpl
• Maksuohjelman muutos, tekstiviestillä, lasku kotiin
15 €

