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1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot 
 
 

Luotonantaja:  
Yhteisötunnus:  
Osoite: 

 
Puhelin:  
Sähköpostiosoite:  
Internetosoite: 

 

GF Money Consumer Finance Oy  
2382033-5  
Pitkämäenkatu 11 
20250 Turku 
0600 306000 
asiakaspalvelu@gfmoney.fi  
www.lainasto.fi   

 
 

 
2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 
 
 

 
Luottotyyppi: 

 
Vakuudeton kulutusluotto 

 
Luoton kokonaismäärä: 

 
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti 
käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 

 
100 – 600 €  
 

 

 
Nostoa koskevat ehdot: 

 
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa. 

 
Hyväksytty luotto maksetaan luotonhakijan pankkitilille ja raha 
siirtyy normaalisti n. 5 pankkipäivän kuluessa. 

 
 

 
Luottosopimuksen voimassaoloaika: 

 
4 kk 

 
Maksuerät: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Maksuerät riippuvat myönnetyn luoton suuruudesta. 
Maksuerien suuruus esitetään asiakkaalle ennen 
luottosopimuksen solmimista toimitettavissa sopimusehdoissa. 
 
Maksuväli:                    1 kk 
 
Korko ja käsittelymaksut sisältyvät kuukausittaiseen maksuerään 
ja ne on maksettava sovitun eräpäivän mukaisesti. 
 
Luotonsaajalla on oikeus pyynnöstä saada sopimussuhteen 
kuluessa luoton takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko. 
 
Kuukausittaiset takaisinmaksuerät saattavat muuttua, mikäli 
luotonantaja ja luotonsaaja sopivat erillisistä lisäpalveluista tai 
eräpäivän siirrosta.  
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Maksettava kokonaismäärä: 

 
Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia 
luottoonne liittyviä muita kustannuksia. 
 
Huomioithan, että nämä esimerkit ovat vain esimerkkejä ja 
korkopäivien määrä riippuu luoton myöntöpäivästä. Näin ollen 
luottokoron ja lainanhoitopalkkion määrään voi tulla pieniä eroja. 

 

Esimerkki 1. 

Luoton kokonaismäärä 

Luottokorko 

Lainanhoitopalkkio 

Luottokustannukset yhteensä 

Maksettava kokonaismäärä 

 

Esimerkki 2. 

Luoton kokonaismäärä 

Luottokorko 

Lainanhoitopalkkio 

Luottokustannukset yhteensä 

Maksettava kokonaismäärä 

 

Esimerkki 3. 

Luoton kokonaismäärä 

Luottokorko 

Lainanhoitopalkkio 

Luottokustannukset yhteensä 

Maksettava kokonaismäärä 

 

Esimerkki 4. 

Luoton kokonaismäärä 

Luottokorko 

Lainanhoitopalkkio 

Luottokustannukset yhteensä 

Maksettava kokonaismäärä 

 

 

 

 

300,00 € 

   15,10 € 

     5,00 € 

   20,10 € 

320,10 € 

 

 

400,00 € 

   20,13 € 

     5,00 € 

   25,13 € 

425,13 € 

 

 

500,00 € 

   25,17 € 

     6,08 € 

   31,25 € 

531,25 € 

 

 

600,00 € 

   30,19 € 

     7,32 € 

   37,51 € 

637,51 € 

 

 

 
 

 
Vaadittavat vakuudet: 

 
Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen 
yhteydessä.  

 
Lainaan ei tarvita vakuuksia tai takaajia.  

 

 
3. Luoton kustannukset 
 
 

 
Lainanhoitopalkkio: 

 
Lainanhoitopalkkio on 0,01 % nostetun luoton määrästä / päivä 
kuitenkin vähintään 5 € luottoajalta. 

 
Lainakorko: 

 
Kiinteä 19,90 %. 
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Todellinen vuosikorko: 

 
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton 
kokonaismäärälle. 

 
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla 
erilaisia tarjouksia. 

 
27,92 – 30,16 % 
 
Lainan todellinen vuosikorko määräytyy valitun lainasumman, 
laina-ajan, koron ja kulujen perusteella.  

 
Eräpäivän siirtäminen: 

 

 
Mikäli luotonsaaja haluaa pidentää luoton takaisinmaksuerän 
takaisinmaksuaikaa ennen takaisinmaksuerän eräpäivää, 
luotonantaja perii eräpäivänsiirtomaksuna 5,00 euroa. 
Takaisinmaksun eräpäivää siirtämällä maksuerän maksuaika 
pitenee 14 päivällä. Eräpäivän siirtäminen on luoton osalta 
mahdollista yhteensä enintään neljä kertaa vuodessa. Luoton 
viimeisen maksuerän eräpäivän siirtäminen ei ole mahdollista. 
 

 
Laskutuskulu: 
 

 
Mikäli luotonsaaja valitsee postitse toimitettavan paperilaskun, 
laskutetaan paperilaskun laatimisesta ja lähettämisestä 4,90 
€/kk. Sähköpostitse lähetettävä lasku on maksuton. 

 
Pikakäsittelymaksu: 
 

 
Mikäli luotonsaaja haluaa, että luotonantaja siirtää luoton 
luotonsaajan pankkitilille nopeutettua prosessia käyttäen, 
veloitetaan asiakkaalta pikakäsittelymaksuna 65 €. Tämä 
palvelumaksu lisätään maksuohjelman ensimmäiseen erään. 
 
Rahat siirtyvät DanskeBankin, Nordean, OmaSP:n, Osuuspankin, 
POP-Pankin ja Säästöpankin tileille noin puolessa tunnissa. 
Muiden pankkien tileillä siirto näkyy viimeistään seuraavana 
pankkipäivänä. Ajankohtaiset siirtoajat pankkikohtaisesti ovat 
saatavissa asiakaspalvelusta. 
 

 
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin 

 
 otettava luoton vakuudeksi vakuutus: 

 
 tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus: 

 
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan 
tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon. 

 
 
 

Ei. 
 

Ei.  

 
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut: 

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

 
Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain 
mukaista viivästyskorkoa. Mikäli luotonantajan perimä korko on 
korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla 
oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden ajan 
siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin 
enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen 
saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista 
viivästyskorkoa. 

 
Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset 
perimiskulut. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 
5,00 euroa/maksumuistutus. 
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4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 
 
 

 
Peruuttamisoikeus: 

 
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän 
kuluessa. 

 
Kyllä. 

 
Ennenaikainen takaisinmaksu: 

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

 
Kyllä. 

 
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. 

 
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan 
hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen 
Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. 
 
Luotonantaja käyttää myös Väestörekisterikeskukselta saatuja 
hakijan henkilötietoja. 
 
Luotonhakija antaa luotonantajalle toimeksiannon kerätä ja 
käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan 
aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. 
Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantajat 
luovuttavat näitä luotonsaajaa koskevia tietoja hänen 
luotoistaan. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen 
Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla 
järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä. 
 
Luotonhakija voi halutessaan varmentaa tulotietonsa Nordigenin 
tai Tink AB:n tarjoaman palvelun avulla. Tällöin luotonhakija 
saattaa pankkitilitapahtumansa Nordigenin tai Tink AB:n 
saataville, ja Nordigen tai Tink AB lähettää luotonantajan 
käyttöön arvion luotonhakijan luottokelpoisuudesta. 
 

 
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. Lisätietoa liittyen rahoituspalvelujen etämyyntiin 
 
 

 
a) Luotonantajan osalta 

 

 
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte:  
 

 
Kohdassa 1 mainittu luotonantaja. 

 
Rekisteröinti: 

 
Luotonantaja on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen 
ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus: 2382033-5. 
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Valvova viranomainen: 

 
Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja ja 
kilpailuvirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina 
piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (avi.fi). 

 
b) Luottosopimuksen osalta 

 

 
Peruuttamisoikeuden käyttäminen: 

 
Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 
ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa 
saatuaan tiedon hyväksytystä luottopäätöksestä, ja siitä 
ajankohdasta, kun hän on saanut haltuunsa kappaleen 
luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot. 
Peruuttamisoikeus raukeaa jos luotolle tehdään 
maksusuoritus. 

 
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla 
vähintään seuraavat tiedot: 

 
- luotonsaajan nimi ja luoton ID   
- luotonsaajan yhteystiedot 

- ilmoitus peruuttamisesta 

- paikka ja päiväys 

 
Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen: 
GF Money Consumer Finance Oy, Peruuttamisilmoitus, 
Pitkämäenkatu 11, 20250 Turku tai sähköpostitse 
osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi. 

 
Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, 
luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle 
luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan 
käytettävissä. 
 
Luotonsaajan on palautettava 30 päivän kuluessa 
peruuttamisilmoituksen tekemisestä sopimuksen 
perusteella saamansa varat luotonantajalle uhalla, että 
peruuttaminen muutoin raukeaa. 
 
 

 

 
 

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

 
Suomen laki. 

 
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai 
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke: 

 
Jos luotonantajan ja luotonsaajan välillä ei päästä neuvotellen 
ratkaisuun, luotonsaaja voi ottaa yhteyttä oman asuinalueensa 
kuluttajaneuvontaan. Lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia 
ja oikeuspaikkana on kuluttajan kotipaikan alioikeus. 

 
Kielijärjestelyt: 

 
Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja 
sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana 
asiointi tapahtuu suomen kielellä. 

 
c) Oikeussuojan osalta 

 

mailto:asiakaspalvelu@gfmoney.fi
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Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus ja 
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo: 

 
Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat 
erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. 

 
Kuluttajariitalautakunta 
Hämeentie 3, PL 306 
00531 Helsinki 

 
Puh: 029 566 5200 
Fax: 029 566 5249 

 
sähköposti: kril@oikeus.fi 
www.kuluttajariita.fi 

 
 


