VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT
1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja:
Y-tunnus
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Internet osoite:
Fax:

NDN-Yhtiö Oy, Tunninlaina
1511214-4
PL 57, 49401 HAMINA
0290 300 340 (pvm/mpm)
asiakaspalvelu@tunninlaina.fi
www.tunninlaina.fi
+358 5 288 488

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi:

Kertaluotto

Luoton kokonaismäärä:

500,00, 750,00 tai 1000,00 EUR

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti
käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
Nostoa koskevat ehdot:
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotto on luotonsaajan käytettävissä luotonantajan
myönteisen lainapäätöksen ja luotonsaajan toimittaman
riittävän tuloselvityksen jälkeen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika:

Luottosopimus on voimassa määräajan, 12 kk.

Maksuerät ja maksuväli:

Luotto maksetaan takaisin kerralla tai kuukausierissä.
Lyhennys sisältää maksamattoman lainapääoman,
nostopalkkion ja koron. Maksuväli 1 kuukausi. Ensimmäinen
erä erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluttua luoton
nostopäivästä lukien.

Maksettava kokonaismäärä:

Esimerkki 1:
Nostettava määrä yhteensä
Takaisinmaksueriä (kpl)
Nostopalkkio
Luottokorko
Maksettava summa yhteensä
Luottokustannukset yhteensä
Todellinen vuosikorko

500,00 €
12
46,25 €
24,50 %
616,37 €
116,37 €
49,70 %

Esimerkki 2:
Nostettava määrä yhteensä
Takaisinmaksueriä (kpl)
Nostopalkkio
Luottokorko
Maksettava summa yhteensä
Luottokustannukset yhteensä
Todellinen vuosikorko

750,00 €
12
69,38 €
24,50 %
924,25 €
174,25 €
48,75 %

Esimerkki 3:
Nostettava määrä yhteensä
Takaisinmaksueriä (kpl)
Nostopalkkio
Luottokorko
Maksettava summa yhteensä
Luottokustannukset yhteensä
Todellinen vuosikorko

1000,00 €
12
92,50 €
24,50 %
1 232,21 €
232,21 €
48,78 %

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

3. Luoton kustannukset
Luottokorko, eli vuotuinen nimelliskorko:

24,50 %

Todellinen vuosikorko:

48,75 % kun nostettava summa on 750 €
48,78 % kun nostettava summa on 1000 €
49,70 % kun nostettava summa on 500€

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:
Nostopalkkio + korko

Lainasumma
500 €
750 €
1000 €

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

NDN-Yhtiö Oy:llä on oikeus muuttaa kuluja, palkkioita ja
maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten
lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin
pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja
niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai
maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan
ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan
yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä
luotonsaajalle ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä
muutosta aiemmin.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä,
luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 2 mom. mukaisesti
eräpäivästä maksupäivään.
Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi
kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko,
viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman
korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään
sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun
luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva
tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson
päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan
kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

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

Kustannukset
116,37 €
174,25 €
232,21 €

Viivästyneen maksun huomautuskulu 5 € / maksumuistutus.
Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan myös muut saatavan
perinnästä aiheutuvat perintäkulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia:
Peruuttamisoikeus:
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus14päivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:

Kyllä

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

Haku tietokannasta:
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:

Luotonsaajan on pyydettävä maksutiedot ennenaikaiseen
takaisinmaksuun.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan
hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen
Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n
luottotietorekisteristä. Luotonantaja käyttää myös
Väestörekisterikeskukselta saatuja hakijan henkilötietoja.
Hyväksyessään lainaehdot luotonsaaja antaa toimeksiannon
luotonantajalle 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
Kyllä

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

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Internet-osoite*

NDN-Yhtiö Oy, y-tunnus 1511214-4
Helsingintie 1 (PL 57 49401 Hamina), 49460 Hamina
0290 300 340
asiakaspalvelu@tunninlaina.fi
www.tunninlaina.fi

Rekisteröinti:

NDN-Yhtiö Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus 1511214-4

Valvova viranomainen:

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttaja- ja
kilpailuvirasto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö:

Luotto on kertaluotto ja luottosopimus on voimassa
määräajan. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä
luottosopimus ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) vuorokauden
kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä
ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla
kaikki luottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset
ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin
liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen

asiakaspalvelu@tunninlaina.fi tai
NDN-Yhtiö Oy/Tunninlaina, Peruuttamisilmoitus, PL 57, 49401
Hamina

Peruuttamisilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot:





Luotonsaajan etu- ja sukunimi, osoite,
puhelinnumero sekä henkilötunnus
Ilmoitus peruuttamisesta
Paikka ja päiväys

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle
korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut
luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava
viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa
peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä
saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei palauteta
määräaikana peruutus raukeaa.
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin
ennen luottosopimuksen tekoa:

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettava 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
luotonsaaja sitoutuu käyttämään suomen kieltä.

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
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan
käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan. (www.kuluttajaneuvonta.fi)

