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1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot 

 
 

Luotonantaja:  
Yhteisötunnus:  
Osoite: 

 
Puhelin:  
Sähköpostiosoite:  
Faksinumero:  
Internetosoite: 

 
Lainasto Oy 
2382033-5 
Kristiinankatu 3 B 
20100 Turku 
09 427 05044 
asiakaspalvelu@lainasto.fi 
- 
www.lainasto.fi 
www.nordcredit.fi 
 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 

 
 

Luottotyyppi: 
 

Jatkuva luotto 

 
Luoton kokonaismäärä: 

 
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti 
käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 

 
2000 EUR tai 3000 EUR 
 
Luotonsaajalle myönnetty luottoraja riippuu luotonantajan tekemästä 
riskiarviosta.  

 
Nostoa koskevat ehdot: 

 
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa. 

 
Luotonantaja myöntää lainasumman luotonsaajan käytettäväksi 
laina-aikana. Luotonsaaja siirtää haluamansa määrän luottoa 
yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen joko luotonantajan 
internet-palvelussa tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla.  
 
Raha siirtyy seuraavien pankkien pankkitileille reaaliaikaisesti ja on 
useimmiten luotonsaajan käytettävissä alle tunnissa: Nordea, 
Osuuspankki, Aktia, POP Pankki, Säästöpankki, S-Pankki tai Tapiola. 
Danske Bankin tileille rahat siirtyvät samana tai seuraavana 
pankkipäivänä. Muiden pankkiyhteyksien kohdalla luotonsaajan on 
varauduttava maksutapahtuman vaatimaan pidempään aikaan, 
mikä on yleensä 1-2 pankkipäivää. 
 
 

 
Luottosopimuksen voimassaoloaika: 

 
Toistaiseksi 

 
Maksuerät: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Kuukausierän määrä 
on 20 % käytössä olevan luoton määrästä korkoineen ja 
kuluineen, kuitenkin vähintään 50 EUR ja korkeintaan 250 EUR 
(2000 euron luottorajalla) tai 300 EUR (3000 euron luottorajalla).  
 
Maksuerä kohdistetaan ensin korkoihin ja kuluihin ja loput 
käytössä olevan pääoman lyhentämiseksi.  
 
Maksuerä on maksettava luotonantajalle viimeistään eräpäivänä. 
Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksuerä erääntyy 
maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä.  
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Maksettava kokonaismäärä: 

 
Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia 
luottoonne liittyviä muita kustannuksia. 

 

Esimerkki 1: 

Nostettava määrä yhteensä 

Takaisinmaksueriä (kpl) 

Maksuohjelman suurin erääntyvä erä 

Nostopalkkio 14 % 

Maksettava summa yhteensä 

Luottokustannukset yhteensä 

Vuotuinen nimelliskorko 

Todellinen vuosikorko 

 

2000,00 € 

22 

250,00 € 

280,00 € 

3255,89 € 

1255,89 € 

60,00 % 

128,80 % 

 

Esimerkki 2: 

Nostettava määrä yhteensä 

Takaisinmaksueriä (kpl) 

Maksuohjelman suurin erääntyvä erä 

Nostopalkkio 14 % 

Maksettava summa yhteensä 

Luottokustannukset yhteensä 

Vuotuinen nimelliskorko 

Todellinen vuosikorko 
 
 
 

 

 

3000,00 € 

28 

300,00 € 

420,00 € 

5362,41 € 

2362,41 € 

60,00 % 

118,22 % 

 

Esimerkki 3: 

Nostettava määrä yhteensä 

Takaisinmaksueriä (kpl) 

Suurin erääntyvä erä 

Nostopalkkio 14 % 

Maksettava summa yhteensä 

Luottokustannukset yhteensä 

Vuotuinen nimelliskorko 

Todellinen vuosikorko 

 

2000,00 € 

12 

257,24 € 

280,00 € 

3643,43 € 

1643,43 € 

60,00 % 

135,62 % 
 

3. Luoton kustannukset 

 
 

Nostopalkkio: 
 

 Nostopalkkio 14 % nostettavan luoton määrästä. 

 
Lainakorko: 

 
60,00 % vuotuinen nimelliskorko 

 
Todellinen vuosikorko: 

 
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton 
kokonaismäärälle. 

 
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla 
erilaisia tarjouksia. 

 
Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti 
laskettu todellinen kuluttajasuojalain mukainen vuosikorko on 
2000 euron luotolle 128,80 % ja 3000 euron luotolle 118,22 %. 
 
2000 euron luotolle vuoden maksuajalla todellinen vuosikorko on 
135,62 %. 
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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.  

 
Muut kustannukset: 

 

 
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja 
luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa: 

 
Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja 
ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen 
silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä 
vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai 
viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajalle ilmoitetaan 
muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen 
voimaantuloa. 
  

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. 
 
  

 

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.  
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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.  
 

 
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. 

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

 
- luotonsaajan nimi ja henkilötunnus 
- luotonsaajan yhteystiedot 
- ilmoitus peruuttamisesta 
- paikka ja päiväys 

 
Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen: 
Lainasto Oy, Peruuttamisilmoitus, Kristiinankatu 3 B, 
20100 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen 
asiakaspalvelu@lainasto.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. 
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Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai 
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke: 

 
Tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuneet riita-asiat 
ratkaistaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos 
luotonsaajalla ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet 
käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.    

 
Kielijärjestelyt: 

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

 
c) Oikeussuojan osalta 

 

 
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 

 
 


