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2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Jatkuva luotto

Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen
mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa

Luottolimiitti 2000-2500 €

Luottosopimuksen voimassaoloaika
Maksuerät

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.
Maksettavanne on seuraavaa:
Luottoa maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka
sisältävät lyhennyksen, koron ja mahdolliset
palvelumaksut. Maksettu rahamäärä kohdistetaan ensiksi
mahdollisiin palvelumaksuihin ja kuluihin, luoton
korkoon ja sen jälkeen pääomaan.

Ferratum Joustavaa luotto on asiakkaan käytettävissä
luotonantajan myönteisen lainapäätöksen jälkeen.

Korko ja/tai maksut on maksettava eräpäivän
mukaisesti.
Luoton maksettava kokonaismäärä riippuu luoton
käytöstä, sen takaisinmaksusta ja luottosopimuksen
voimassaoloajasta.

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja
mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Jos asiakas esimerkiksi nostaa 2000 € kerralla ja maksaa
luoton 12 samansuuruisessa erässä vuoden aikana, niin
maksettava kokonaismäärä on 3534,00 €.
Kokonaismäärään sisältyy käytetty limiitti,
nostopalkkio 150,00 € ja kuukausittainen korko
kokonaismäärässä 1384,00 €.
Jos asiakas esimerkiksi nostaa 2500 € kerralla ja maksaa
luoton 12 samansuuruisessa erässä vuoden aikana, niin
maksettava kokonaismäärä on 4417,51 €.
Kokonaismäärään sisältyy käytetty limiitti,
nostopalkkio 187,50 € ja kuukausittainen korko
kokonaismäärässä 1730,01 €.
3. Luoton kustannukset
Lainakorko

103,42% nimellinen vuosikorko nostetun luoton
määrästä, korko lasketaan päivittäin.
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Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton
kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi
vertailla erilaisia tarjouksia.

Todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 216,20 % ja
edustava esimerkki perustuu oletukseen, että asiakas
nostaa kerralla 2000 € ja maksaa sen takaisin 12 saman
suuruisena eränä yhden vuoden aikana.

Onko luoton saamiseksi otettava yleensä tai
markkinoiduin ehdoin otettava
- vakuutus

Ei

- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole
luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen
vuosikorkoon.
Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat
kustannukset

Asiakkaan tulee maksaa nostopalkkio, jonka suuruus on
7,5 % nostettavasta määrästä.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan
muuttaa

Ferratumilla on oikeus muuttaa hinnastoaan harkintansa
mukaan. Hintojen muutos voi koskea myös voimassa
olevia luottosopimuksia, jos muutoksen syynä on
luottopalvelun tarjoamiseen liittyvien kustannusten tai
muiden toimintaolosuhteiden olennainen muutos tai
muu sellainen pätevä peruste. Jos kuitenkin kyse on
voimassa olevien luottosopimusten mukaisten hintojen
nostamisesta, uudet hinnat voivat olla enintään 10 %
korkeampia kuin muutoshetkellä voimassa olevat
hinnat. Lisäksi asiakkaalla on tällaisessa tilanteessa
oikeus irtisanoa luottosopimus päättymään ennen uusien
hintojen voimaantuloa ja maksaa käytössään oleva
nostettu luoto takaisin muutoshetkellä voimassa olevien
sopimusehtojen mukaisesti. Jos kuitenkin hintojen
nostaminen johtuu lainsäädännön muutoksesta tai
viranomaisen päätöksestä, sovelletaan uusia hintoja
myös nostettuun luottoon.
Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyneelle
määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 §:n 2
momentissa mukaista viivästyskorkoa. Lisäksi asiakas on
velvollinen korvamaan Ferratumille erääntyneen
maksun perinnästä aiheutuneet perintäkulut kulloinkin
voimassa olevan kuluttajasaatavan perintää koskevan
lainsäädännön
mukaisesti.
Kirjallisesta
maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 euron kulu.

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

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus
14 päivän kuluessa.
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto
ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai
osittain.
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi
tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus

Kyllä, katso kohta 5b)
Asiakkaalla on aina oikeus maksaa jäljellä oleva luotto
ilman lisäkustannuksia jo ennen sovittua eräpäivää.
Kyllä
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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
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta
luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos
luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas
tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
(a) Luotonantajan osalta
Rekisteröinti

Ferratum Finland Oy on rekisteröity kaupparekisteriin.
Y- tunnus 1950970-4.
Asianomaisia valvontaviranomaisia ovat: kuluttajaasiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja sen alaisina
piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot.

Valvova viranomainen
(b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä
luottosopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua
sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä
ajankohdasta, jolloin luotonhakija sai
kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot sisältävän
kappaleen luottosopimuksesta. Peruuttamisilmoitus on
tehtävä Luotonantajan yllä mainittuun osoitteeseen
kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla ja siinä tulee
olla vähintään seuraavat tiedot:
- Luotonhakijan nimi ja henkilötunnus - Ilmoitus
peruuttamisesta - Paikka ja päiväys - Luotonhakijan
omakätinen allekirjoitus
Peruuttaessaan lainan asiakkaan on palautettava
sopimuksen perusteella saamansa varat luotonantajalle
viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa
peruuttamisilmoituksen tekemisestä uhalla, että
peruuttaminen muutoin raukeaa.
Luotonhakija on lisäksi velvollinen maksamaan
luotonantajalle korvauksena lainan koron ajalta, jonka
luotto on ollut luotonhakijan käytössä.

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä
ja/ tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke.

Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Luottosopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan
asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Riitaisuudet
käsitellään Ferratumin kotipaikan käräjäoikeudessa, jos
asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa.
Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomen kielellä.

Kielijärjestelyt
(c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Asiakkaalla on myös oikeus kääntyä
Kuluttajariitalautakunnan (PL 306 (Hämeentie 3),
00531, Helsinki, puh. 010 086 330) puoleen
saadakseen kuluttajariitalautakunnan suosituksen riidan
ratkaisemisesta
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