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Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 

1.  Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot 

  

Luotonantaja: 
Osoite: 
Puhelinnumero:  
Sähköpostiosoite:  
Internet-osoite: 

  

Saldo Finance Oyj, 2360614-4  
Lemminkäisenkatu 46, 20520 TURKU  
010 219 5500  
asiakaspalvelu@saldo.com  
www.saldo.com www.vippi.fi 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 

  Luottotyyppi:   Kertaluotto 

  

Luoton kokonaismäärä:  
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen 
mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 

  
4 000,00 € 

  
Nostoa koskevat ehdot:  
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.   Laina siirretään kerralla kokonaan lainasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 

lainanottajan osoittamalle pankkitilille kahden (2) työpäivän kuluessa.  

  Luottosopimuksen voimassaoloaika:   51 kuukautta (alustava laskelma) 

  

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys,  jossa maksut 
kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen: 

 

 
 
  

  

Maksettavana on seuraavaa:  
 
Maksuerän suuruus 129,00 €  
Maksuerien määrä 51 kappaletta 
Maksuväli 1 kuukausi  
Ensimmäinen eräpäivä (luoton myöntöpäivä + 30 pv) 
 
Korko ja/tai muut maksut on maksettava seuraavasti:  
Maksuerän yhteydessä sovitun eräpäivän mukaan. 

  

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

  
Arvioitu maksettava kokonaismäärä 6 565,57 €, muodostuu seuraavasti:  
Pääoma 4 000,00 €, korko 1 953,57 € ja lainanhoitopalkkio 612,00 € .  

  

Vaadittavat vakuudet: 
Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava 
luottosopimuksen yhteydessä. 

  Luotto on vakuudeton  

3. Luoton kustannukset 

  
Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat 
erisuuruiset lainakorot   

Lainan korko on kiinteä 19,9 % koko  
laina-ajan. 

  

Todellinen vuosikorko:Kokonaiskustannukset ilmaistuina 
vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen 
vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia 
tarjouksia. 
  

  

Saldo kertaluoton todellinen vuosikorko on 28,6 %.  
 
Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja lainanhoitopalkkion, jolloin 
maksettavaa kokonaisuudessa 36 565,57 €, josta pääoma 4 000,00 €, korko  
1 953,57 € ja lainanhoitopalkkio 612,00 €. 

  

Onko luoton saamiseksi yleensä tai  
markkinoiduin ehdoin otettava:  
- vakuutus  
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus  
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan 
tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon. 

  
Ei 
Ei  

 
   

Muut kustannukset 

  

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat  
kustannukset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Muut maksut palveluista luotonsaajan pyynnöstä:  
- Lyhennysvapaa kuukausi 5,00 €  
- Maksuvapaa kuukausi 5,00 €  
- Minimilyhennyksen määräaikainen pienentäminen 5,00 €  
- Eräpäivän muutos 5,00 €  
- Takaisinmaksun pikakäsittely 0,99 €/kp  
- Lainansaajan pyynnöstä toimitettava ensimmäinen korko- ja 
  saldotodistus 0,00 € ja seuraavat min. 35,00 € tai 70 €/tunti/todistus  
- Lainansaajan yhteystietojen hankkiminen 15,00 €  
- Selvitystyö asiakkaan pyynnöstä min. 35,00 € tai 70 €/tunti  
- Luottosopimuksen irtisanominen maksulaiminlyönnin johdosta 5,00 €, 
  kun myönnetty laina 0-100 €; 25,00 €, kun myönnetty luotto 101 –  
  1000 €; 65,00 €, kun myönnetty luotto yli 1000 €  
- Liikasuorituksen palauttaminen 10,00 €  
- Viitteettömän maksusuorituksen selvittäminen 10,00 € 
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Edellytykset, joiden mukaisesti edellä  mainittuja 
luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa: 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Luotonantaja voi korottaa 
luotosta perittäviä luottosopimuksen mukaisia maksuja tai palkkioita 
viranomaispäätöksestä tai -määräyksestä taikka lainsäädännön muutoksesta 
johtuvalla perusteella kustannusmuutosta vastaavasti, jos muutosperuste koskee 
suoraan kyseistä luottosopimusta. Maksun tai palkkion korotus ei saa olla suurempi 
kuin luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta 
maksua tai palkkiota luottosopimuksen mukaan peritään. On kuitenkin riittävää, 
että maksun muutos vastaa likimääräisesti tosiasiallisten kustannusten määrän 
lisäyksiä. 
 
Luotonantajan oikeus edellä mainittuun korotukseen lakkaa, kun sen peruste on 
poistunut. 

  

 
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:  
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia 
seurauksia ja luoton saaminen voi vaikeutua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Maksun viivästyessä luotonsaajalta veloitetaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään 
yhtä suuri kuin velasta 
kulloinkin perittävä korko. 
 
Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 € /muistutus. 
Lisäksi luotonantajan ehtojen ja lain mukaan luotonsaaja on velvollinen 
korvaamaan luotonantajalle muut saatavan perimisestä aiheutuvat hinnaston 
mukaiset perintäkulut. Perintäkulut muodostuvat kuluista ja palkkioista. 
 
Jos luotonantaja on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle, 
perintätoimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamiehen laskutus sisältyy 
perintäkuluihin. 

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia: 

  
Peruuttamisoikeus:  
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa 

  
Kyllä 

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

  Kyllä  

  

Haku tietokannasta: 
Luotonantajan on annettava Teille välittömästi tieto 
luottotietorekisteriin 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. 

  

Lainanmyöntäjä käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan hakijan 
henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode 
Finland Oy:n luottotietorekisteristä tai muista luotettavista tietolähteistä. 
 

  

 

Oikeus saada luottosopimusluonnos: 
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta 
luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos 
luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole 
halukastekemään luottosopimusta teidän kanssanne. 

  Kyllä 

  
Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen  
tekoa annettavat tiedot sitovat luotonantajaa: 

  Nämä tiedot eivät ole luotonantajaa sitovia. 

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot 

a) luotonantajan osalta 

  

Rekisteröinti: 
 
 
 
  

  

Saldo Finance Oyj on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin y-tunnuksella 2360614-4.  
 
Saldo Finance Oyj harjoittaa eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetussa 
laissa määriteltyä kuluttajaluottojen myöntämistä. Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto on merkinnyt Saldo Finance Oyj:n luotonantajarekisteriin 
(Aluehallintoviraston rekisteröintitunnus PU261A). 

  

Valvova viranomainen: 
 
 
 
 
 
  

  

Saldo Finance Oyj:n toimintaa valvoo  
 
Kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto,  
PL 5, 00531 Helsinki Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelin 029 
505 3000 (vaihde), kirjaamo@kkv.fi.  
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 
HÄMEENLINNA, puhelin 0295 016 000, kirjaamo.etela@avi.fi. 
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b) luottosopimuksen osalta 

  

Peruuttamisoikeuden käyttö: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa lainasopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen 
syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona lainansaaja on saanut 
pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. 
 
Peruuttamisilmoituksen voi tehdä määräajassa 
- kirjeitse Saldo Finance Oyj, Lemminkäisenkatu 46, 20520TURKU 
- sähköpostilla asiakaspalvelu@saldo.com 
 
Peruutuksen on oltava yksilöity ja sen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: 
- otsikkona - Peruutus 
- asiakkaan nimi- lainasopimuksen numero 
- paikka ja päiväys 
- asiakkaan omakätinen allekirjoitus. 
 
Lainasopimuksen perusteella saadut varat on palautettava viivytyksettä ja 
viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä 
uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Tarvittavat tiedot lainavarojen 
palauttamisesta saa luotonantajan asiakaspalvelusta. 

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

  Suomen laki 

  

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai 
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke: 
 
 
 
 
 
 
  

  

Lainansaaja voi nostaa tästä lainasopimuksesta  
aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai 
sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
lainansaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Lainanmyöntäjä voi nostaa 
tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen 
Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai lainansaajan kotipaikan tai vakituisen 
asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa. Ellei lainansaajalla ole asuinpaikkaa 
Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. 

c) oikeussuojan osalta 

  

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitusja 
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo: 
 
 
 
 
 
 
  

  

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta  johtuvat erimielisyydet 
kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä 
kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee otaa yhteyttä 
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).  
 
Kuluttajariitalautakunta  
Hämeentie 3 B, PL 306 00531 HELSINKI  
Puh: 029 566 5200  
Fax: 029 566 5249  
Sähköposti: kril@oikeus.fi  
www.kuluttajariita.fi 
 
Kuluttajariitalautakunnalla ei ole neuvontapalvelua. Jos asiakas tarvitsee 
yleisneuvontaa ja ohjeita omassa asiassasi, yhteyttä on otettava 
kuluttajaneuvojaan. Valtakunnallinen puhelinnumero 029 505 3050. 

 


