VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT
1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internetosoite

Lindorff Invest Oy
Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU
02 2700 550
eramaksu@Lindorff.fi
http://www.lindorff.fi

Luotonvälittäjä
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internetosoite

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Luoton kokonaismäärä

1 000,00 EUR

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen
mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

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

Luottoa ei voi nostaa, vaan se tilitetään
suoraan kauppiaalle

Luottosopimuksen voimassaoloaika

12 kk

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

Maksettavananne on seuraavaa:
Erä
1

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

Luotto myönnetään tavaran tai palvelun
maksamisen lykkäyksen muodossa tai liittyy

Korko Kulut Yhteensä
0,00
3,20
96,00

2

75,37

17,43

3,20

96,00

3

76,40

16,40

3,20

96,00

4

78,30

14,50

3,20

96,00

5

79,30

13,50

3,20

96,00

6

80,80

12,00

3,20

96,00

7

82,63

10,17

3,20

96,00

8

83,86

8,94

3,20

96,00

9

85,66

7,14

3,20

96,00

10

87,05

5,75

3,20

96,00

11

88,69

4,11

3,20

96,00

12

89,14

2,28

3,20

94,62

1 000,00

112,22

38,40

1 150,62

Yhteensä

Maksettava kokonaismäärä

Lyhennys
92,80

1 150,62 EUR

tietyn tavaran toimittamiseen tai tietyn
palvelun suorittamiseen.
Tavaran / palvelun nimi

(Verkko)ostos

Käteishinta

1 000,00 EUR

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen
sovellettavat erisuuruiset lainakorot

22,00 %

Todellinen vuosikorko

33,52 %

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton
kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on
helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai
markkinoiduin ehdoin otettava
 Vakuutus

Ei

 Tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei

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

Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat
kustannukset

Hallinnointipalkkio 3,20 euroa/kk

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksumuistutuksen lähettäminen 5 euroa.

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

Maksamaton saatava voidaan siirtää
perintätoimistolle, jolla on oikeus periä
lainmukaiset perintäkulut.
Maksamattomasta saatavasta veloitetaan
luottokorkoa korkolain mukaan.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Kyllä

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän
kuluessa.

Ennenaikainen takaisinmaksu

Kyllä

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

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta
ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä

Ei

Haku tietokannasta

Kyllä

Luotonantajan on annettava Teille maksutta 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.

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
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa
asutte

Lindorff Invest Oy

Osoite

Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU

Rekisteröinti

Lindorff Invest Oy on rekisteröity patentti ja
rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin ytunnuksella 04254753.
EteläSuomen aluehallintovirasto on
merkinnyt Lindorff Invest Oy:n
luotonantajarekisteriin rekisteritunnuksella
2010/KLU227A.

Valvova viranomainen

Kuluttajaluottoja ja niistä annettujen
säädösten noudattamista valvovat kuluttaja
asiamies, Kuluttajavirasto (kuluttajavirasto.fi)
sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina
aluehallintovirastot (avi.fi) ja luotonantajasta
riippuen myös Finanssivalvonta
(finanssivalvonta.fi).

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa
kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä
luotonantajalle pysyvällä tavalla 14 päivän
kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä
myöhäisemmästä ajankohdasta, jona
luotonsaaja on saanut luottosopimuksen
kirjallisesti tai sähköisesti. Luotonsaajan
peruuttaessa luottosopimuksen on
luotonantajalla oikeus vaatia korvauksena
luottokorko ajalta, jonka luotto on ollut
luotonsaajan käytettävissä. Luotonsaajan on
viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän
kuluttua peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä suoritettava luotonantajalle
edellä mainitut korvaukset uhalla, että
peruuttaminen raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo
asiakassuhteen teihin ennen
luottosopimuksen tekoa

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettavaa
lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista
tuomioistuinta koskeva lauseke

Luotonsaajalla on oikeus saattaa
luottosopimusta koskeva asia vireille
Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa
käräjäoikeudessa tai käräjäoikeudessa,

jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on
kotipaikka tai pääasiallinen hallinto. Jos
luotonsaajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa,
käsitellään sopimusriitaisuudet Helsingin
käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt

Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomen
kielellä. Suostumuksellanne tarkoituksemme
on luottosopimuksen keston aikana käyttää
viestinnässä suomen, englannin tai ruotsin
kieltä.

c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Luotonsaajalla on oikeus saattaa
sopimukseen liittyvä riitaasia myös
kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn,
(www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä
kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn
kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan
(www.kuluttajaneuvonta.fi).

