Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot

Luotonantaja
Yhteisötunnus
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Internet-osoite

4finance Oy
2257545-4
Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki
0600 418 751 (0,76 euroa/min + mpm/pvm)
asiakaspalvelu@fleksiluotto.fi
www.fleksiluotto.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Jatkuva luotto.

Luoton kokonaismäärä

2 100,00 euron luottoraja.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai
luottosopimuksen mukaisesti käyttöön
annettavaa kokonaissummaa.

Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat
ovat saatavissa.

Luotonantaja myöntää luoton Luotonsaajan käytettäväksi lainaaikana. Luotonsaaja siirtää haluamansa määrän Luottoa
yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen Luotonantajan
internet-palvelussa.
Luoton nosto pankkitilille tapahtuu Luotonantajan internetpalvelussa ilmoitetuissa aikarajoissa.

Luottosopimuksen voimassaoloaika
(kuukautta)

Luottosopimus tulee voimaan välittömästi, kun Luotonantaja
on myöntänyt Luoton Luotonsaajalle. Luottosopimus on
voimassa toistaiseksi. Luottosopimus on voimassa siihen asti,
kun Luotonsaaja on täyttänyt kaikki luottosopimuksen
mukaiset velvoitteet ja luottosopimus on päättynyt.
Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa luottosopimuksen
päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ja
Luotonantaja kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.
Luottosopimuksen irtisanominen ei vapauta Luotonsaajaa
maksuvelvoitteista Luotonantajaa kohtaan.

Maksuerät ja se järjestys, jossa maksut
kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Luotto maksetaan takaisin Luotonantajalle kuukausierissä.
Maksettava kokonaismäärä ilmenee Luotonantajan
Luotonsaajalle lähettämästä laskusta.
Maksu kohdistetaan ensin mahdolliseen viivästyskorkoon,
Luoton korkoon, Luottokustannuksiin ja Luoton pääoman
lyhennykseksi sekä tämän jälkeen mahdollisiin perintäkuluihin
ja niiden korkoihin.

Maksettava kokonaismäärä

Esimerkki

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

Tyypillinen 2 100,00 euron luotto

Nostettu määrä yhteensä

Laina-aika

Takaisinmaksueriä

2 100,00 euroa

12 kuukautta

12

Takaisinmaksettava summa
yhteensä

3808,47 euroa

Luottokustannukset yhteensä

1708,47 euroa

Vuosikorko

Todellinen vuosikorko

102%

235,14%

3. Luoton kustannukset

Lainakorko

102 % vuodessa.

Todellinen vuosikorko

Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti
laskettu todellinen vuosikorko on 235,14% prosenttia riippuen
lainamäärästä. Todellinen vuosikorko sisältää
Luottokustannukset. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly
mahdollisista Luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvat
kustannukset.

Kokonaiskustannukset ilmaistuina
vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron laskemisessa on käytetty
oikeusministeriön asetuksessa (15.9.2010/824, siihen tehtyine
muutoksineen) määriteltyjä oletuksia.
Havainnollinen esimerkki todellisen vuosikoron laskemiseen
käytetyistä oletuksista: nostettu luotto 2100 €; laina-aika 12 kk;
takaisinmaksueriä 12 kpl; luottokustannukset yhteensä 1708,47
€; takaisinmaksettava summa 3808,47 €; luoton vuosikorko 102
%; todellinen vuosikorko 235,14%.

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

Ei.
Ei.

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

Muut kustannukset

Luotonsaajalla on velvollisuus maksaa koron lisäksi
Luotonantajalle korvaus kuluista (”Luottokustannukset”), jotka
Luotonantajalle syntyvät Luoton vuoksi. Tällainen kustannus
on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, Luoton nostopalkkio.
Velvollisuus maksaa Luottokustannukset alkaa, kun
toimenpide, jota maksu koskee, on suoritettu.
Luotonsaajan halutessa pidentää Luoton takaisinmaksuaikaa,
luotonantaja perii pidennysmaksun, jonka määrä riippuu
Luottomäärästä ja pidennysajasta.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä
Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja.
mainittuja luottosopimuksen kustannuksia Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta Luotonsaajalle
voidaan muuttaa
sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos
tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana,
kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua
muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun
sisältöisenä, jollei Luotonsaaja ilmoita kirjallisesti
Luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli
Luotonsaaja ei hyväksy Luottosopimuksen ehtojen muutosta,
on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa Luottosopimus
päättymään.
Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja
ilmoittamalla muutoksista Luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen
silloin, kun muutos ei lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eikä
vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai
viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen
Luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei
Luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään
mennessä kirjallisesti ilmoita Luotonantajalle vastustavansa
niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään yhtä
(1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan
siltä osin kuin on kyse Luotonantajalle tulevista
kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu
Luottosopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen,
maksuohjelman muuttamisesta johtuvasta palkkiosta.

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

Jos Luoton takaisinmaksuerää ei makseta Luotonantajalle
viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan
viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä
siihen päivään, jona luotonsaaja maksaa Luoton
takaisinmaksuerän. Mikäli luotonantajan perimä korko on

korkolain (20.8.1982/633, siihen tehtyine muutoksineen) 4
§:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa suurempi, on
luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä
korkeampaa korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun
luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin
enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion
antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain 4
§:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko
muuttuu korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron muutosten
mukaisesti.
Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 euroa.
Erääntyneen saatavan perinnästä on korvattava saatavien
perinnästä annetun lain mukaiset kulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Kyllä

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa
luottosopimus 14 kalenteripäivän
kuluessa.

Ennenaikainen takaisinmaksu
Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus
maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin
kokonaisuudessaan tai osittain.

Luotonsaaja on oikeutettu korvaukseen
luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta

Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava
luotonsaajalle 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.

Kyllä
Takaisinmaksettava määrä ei saa ylittää käytössä olevan Luoton
määrää lisättynä Luottokustannuksilla. Luotonantaja päättää
maksun kohdentamisesta. Luottosopimuksen mukaisen
takaisinmaksuerän ylittävä osa lyhentää Luotonsaajan
velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien takaisinmaksuerien
suorittamisesta. Luotonsaajan on pyydettävä maksutiedot
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun Luotonantajan
asiakaspalvelusta.
Jos Luotonsaaja maksaa Luoton kokonaan tai osittain
ennenaikaisesti takaisin, vähennetään jäljellä olevasta
Luotonantajan saatavasta se osa Luottokustannuksista, joka
kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa
kuitenkin periä kokonaisuudessaan Luottosopimuksessa
yksilöidyt, Luoton perustamiseen liittyvistä toimista
aiheutuneet todelliset kustannukset.

Luotonantaja käyttää Luottoa myöntäessään ja valvoessaan
hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Bisnode
Finland Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n
luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksesta ja
Instantor AB:n kautta.
Luotonhakija/Luotonsaaja hyväksyy, että Luotonantaja voi
selvittää Luotonhakijan/Luotonsaajan luottokelpoisuutta
kolmannen osapuolen (kuten Instantor AB) tarjoaman palvelun
avulla. Luotonhakija/Luotonsaaja kirjautuu luottohakemusta
tehdessään verkkopankkiinsa ja saattaa tiedot pankkitilinsä
tapahtumista Instantor AB:n saataville.
Luotonhakija/Luotonsaaja käyttää Instantor AB:n palvelua
noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja.
Luotonhakija/Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että
Luoton myöntämisessä käytetään hyväksi Instantor AB:lta

saatuja tietoja.
Luotonsaaja ilmoittaa antavansa Luotonantajalle oikeuden
kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja
aikaisemmista luotonsaajalle myönnetyistä Luotoista
luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa
suostumuksen sille, että Luotonantaja luovuttaa näitä
luotonsaajaa koskevia tietoja luotosta Suomen Asiakastieto
Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille
luotonantajille. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen
Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän
avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Kyllä.

Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä
ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä
säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei
pyynnön esittämishetkellä ole halukas
tekemään luottosopimusta luotonhakijan
kanssa.

5. Rahoituspalvelun etämyynnin yhteydessä annettavat tiedot

a) Luotonantajan osalta

Luotonantaja
Yhteisötunnus
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Internet-osoite

4finance Oy
2257545-4
Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki
0600 418 751 (0,76 euroa/min + mpm/pvm)
asiakaspalvelu@fleksiluotto.fi
www.fleksiluotto.fi

Rekisteröinti

4finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella
2257545-4 päätoimialanaan muu luotonanto sekä EteläSuomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin
rekisteröintitunnuksella 2011/PH372A.

Valvova viranomainen

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja
kilpailuvirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisena
piirihallintoviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto
(www.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.
Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä kirjeitse
osoitteeseen 4finance Oy, Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki.
Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää
ainakin seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi, henkilötunnus,
ilmoitus peruuttamisesta ja Luotonsaajan allekirjoitus.
Mikäli Luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja
on velvollinen maksamaan Luotonantajalle Luoton koron
ajalta, jonka luotto on ollut Luotonsaajan käytössä.
Luottosopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen
palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä Luotonantajalle uhalla, että peruuttaminen
muutoin raukeaa.
Peruuttamisoikeus ei koske tapauksia, jossa Luotonsaajan
asiointi liittyy jo olemassa olevaan luottosopimukseen.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo
asiakassuhteen teihin ennen
luottosopimuksen tekoa

Suomen laki.

Toimivaltaista tuomioistuinta koskeva
lauseke

Mikäli luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida
ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riitaasiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei
Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet
käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt

Tiedot ja Yleiset Luottoehdot annetaan suomen kielellä ja
Luotonantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana
suomen kieltä.

c) Oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Luotonsaaja voi myös saattaa asian kirjallisesti tai sähköisesti
verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta
kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi, jos asia ei ratkea
osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajariitalautakunta voi
antaa asiasta ainoastaan ratkaisusuosituksen.
Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki,
puh. 029 566 5200 (vaihde), sähköposti: kril@oikeus.fi,
internet-osoite: www.kuluttajariita.fi.
Verkkovälitteinen riidanratkaisu,
https://webgate.ec.europa.eu/odr.

