
 
 

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 

 
 

1. Collector / Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot 
 

Luotonantaja 

Osoite 

Puhelinnumero 

Faksinumero 

Sähköpostiosoite 

Internet-osoite 

Collector Credit AB, 556597-0513 (“Collector”) 

Box 119 22, 404 39 Göteborg 

+46 (0)31 750 27 71 

+46 (0)31 750 27 01 

Contactcenter@collector.se 

www.collector.se  

 
 
2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 
 

Luottotyyppi Luotto on avoin luotto tavaroiden ja/tai palveluiden ostamista 
varten verkkokauppiaalta.  

Luoton kokonaismäärä 

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen 

mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 

Luoton kokonaismäärä on summa, joka ilmenee 
verkkokauppiaalta saatavasta vahvistuksesta.  

Nostoa koskevat ehdot 

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat 

käytettävissä 

Luotto saadaan tavaroiden ja/tai palveluiden oston yhteydessä. 
Saamanne luotto muodostuu näihin tavaroihin/palveluihin 
liittyvän maksun lykkäämisestä.. 

Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on voimassa toistaiseksi kunnes luoton 
kokonaismäärä on tullut loppuun maksetuksi.  

Maksuerät ja järjestys, jossa 

maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen 

Teidän tulee maksaa seuraavasti: 

1/24 kokonaisvelasta kuukausittain, kuitenkin vähintään 5 
euroa. 

 

Korko ja/tai maksut maksetaan seuraavasti: 

Luottokorko lasketaan kulloinkin nostetulle ja maksamatta 
olevalle luottomäärälle ja se maksetaan kuukausittain. Maksut 
lisätään velkaan sitä mukaa kuin ne syntyvät ja maksetaan 
kuukausittaisten maksujen yhteydessä.  

Maksetut suoritukset kohdistetaan järjestyksessä: 

maksut, korko, pääoma. 

Maksettava kokonaismäärä 

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

Maksettava kokonaismäärä, joka teidän tulee maksaa, koostuu 
lainapääomasta sekä korosta ja muista luottoon liittyvistä 
kustannuksista. 

Luotto myönnetään tavaran tai palvelun maksamisen 
lykkäyksen muodossa tai liittyy tietyn tavaran toimittamiseen 
tai tietyn palvelun suorittamiseen. 

 

Tavaran/palvelun nimi 

Käteishinta 

Koska luotto saadaan ainoastaan verkkokauppiaalta 
ostettavien tavaroiden ja/tai palveluiden maksamiseen, 
muodostuu saamanne luotto näiden tavaroiden/ palveluiden 
maksamisen lykkäyksestä. Tavaran/ palvelun nimi ilmenee 
verkkokauppiaan tilausvahvistuksesta. Tavaran/palvelun 
käteishinta muodostuu verkkokauppiaan tilausvahvistuksen 
mukaisesta arvosta. 

Vaadittavat vakuudet 

 

Vakuuksia ei vaadita. 

 
 
3. Luoton kustannukset 
 

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen 

sovellettavat erisuuruiset lainakorot 

Korko tulee maksaa vuosittaisen korkokannan mukaan, joka 
lasketaan kulloinkin nostetulle ja maksamatta olevalle 
luottomäärälle. Luottoa myönnettäessä voimassa oleva 
korkokanta on 19,2 %.   
 
Collectorilla on oikeus muuttaa luottokorkoa, mikäli se perustuu  
- luottopoliittisiin päätöksiin  
- Collectorin muuttuneisiin lainauskustannuksiin tai 



 
 

- muihin kustannusmuutoksiin, joita Collector ei ole kohtuudella 
voinut ennakoida luoton myöntämisen yhteydessä.  

Todellinen vuosikorko 

Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona 

luoton kokonaismäärälle. 

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi 

vertailla erilaisia tarjouksia. 

Todellisen vuosikoron laskemisessa otetaan huomioon 

seuraavat maksut:  

Mahdollinen laskutuskulu (kertaluonteinen) 

Tilinhoitomaksu 2,95 euroa /kk 

Todellinen vuosikorko muodostuu luottokustannuksista (korko ja 

erityiset maksut) annettuna luottomäärälle laskettuna 

vuosikorkona. Todellisen vuosikoron suuruus riippuu sekä 

luottomäärästä että luoton pituudesta.  

Esimerkki: 1000 euron ostoksen todellinen vuosikorko 12 kk 

osamaksuaikana on  21 %. 

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin 

ehdoin otettava 

– vakuutus 

– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus 

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät 

ole Collectorin tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen 
vuosikorkoon. 

 

Ei, luoton saamiseksi ei ole välttämätöntä ottaa vakuutusta.  

 

Kyllä, luoton saamiseksi on välttämätöntä tehdä sopimus 
tavaroiden/palveluiden ostamisesta verkkokauppiaalta.  

Muut kustannukset  

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat 

kustannukset 

Mahdollinen laskutuskulu (kertaluonteinen) 

Tilinhoitomaksu 2,95 euroa / kk 

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja 

luottosopimukseen liittyviä kustannuksia 

voidaan muuttaa 

Collectorilla on oikeus ilmoittaa maksun muutoksesta vähintään 
kaksi kuukautta ennen kuin muutos tulee voimaan. Teidän 
eduksenne tehtävä muutos saadaan tehdä välittömästi.  

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut 

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla 

vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) 

ja luoton saaminen voi vaikeutua. 

Maksuerän viivästyessä veloitetaan 5 euron suuruinen 
viivästysmaksu sekä 1,6 %:n suuruinen kuukausittainen 
viivästyskorko eräpäivästä maksun tapahtumiseen saakka. 
Lähetetystä maksumuistutuksesta veloitetaan 
maksumuistutuskulu 5 euroa. Lisäksi teiltä veloitetaan 
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaiset 
perintäkulut sekä tuomioistuin- ja ulosottomaksut, mikäli niille 
on perusteita.     

 

 
 
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. 

Teillä on koska tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti 
takaisin kokonaisuudessaan.  

Collectorilla on oikeus saada korvausta 

ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä 

Ennenaikaisen maksun yhteydessä teidän on maksettava korko 
ja muut kustannukset maksupäivään saakka, mutta ei 
maksupäivän jälkeiseltä ajalta.  

Haku tietokannasta 

Collectorin 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 

 

Teillä on ilman viivytystä ja maksua oikeus saada tieto, mikäli 
luottohakemuksenne on hylätty tietokannan tietojen 
perusteella.  

 



 
 

tavoitteiden vastaista. 

Oikeus saada luottosopimusluonnos 

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta 

luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä 

ei sovelleta, jos Collector ei pyynnön esittämishetkellä 

ole halukas tekemään luottosopimusta 

teidän kanssanne. 

Kyllä 

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa 

annettavat tiedot sitovat Collectoria. 

Nämä tiedot eivät muodosta sitovaa luottotarjousta.  

 
 
5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot 
 
 

a) Luotonantajan osalta  

Rekisteröinti Collector Credit AB, yritysrekisterinumero 556597-0513 on 
rekisteröity Ruotsin yhtiörekisteriin sekä Ruotsin verohallinnon 
rekisteriin. 

Valvova viranomainen Collector Credit Ab toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonta 
(Finansinspektionen)  

b) Luottosopimuksen osalta  

Peruuttamisoikeuden käyttö Teillä on oikeus peruuttaa kanssamme tehty luottosopimus 14 
päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä. Ilmoitus 
luottosopimuksen peruuttamisesta tulee tehdä Collectorille 
sähköpostitse osoitteeseen contactcenter@collector.fi. Mikäli 
käytätte peruuttamis-oikeuttanne, tulee teidän välittömästi ja 
viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden 
käyttämistä koskevan ilmoituksen jättämisestä tai 
lähettämisestä Collectorille, maksaa takaisin Collectorilta 
saamanne määrä lisättynä sille kertyneellä korolla. Korko 
juoksee lukien siitä päivästä, jolloin saitte luoton käyttöönne 
siihen päivään, jolloin takaisinmaksu tapahtuu. Mikäli 
takaisinmaksu ei tapahdu yllä mainitussa ajassa, syntyy 
velvollisuus maksaa asiassa syntyvät muistutuskulut, sekä 19,2 
% suuruista vuotuista viivästyskorkoa takaisinmaksun 
erääntymispäivästä lukien takaisinmaksun täyteen 
toteutumiseen saakka.  

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä 

ja  toimivaltaista tuomioistuinta 

koskeva lauseke 

Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
Luottosopimuksen ehdoista ilmenee, että tämän 
luottosopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat 
ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa.  

Kielijärjestelyt Tiedot ja sopimusehdot annetaan suomeksi. 
Suostumuksellanne tarkoituksena on kommunikoida 
luottosopimuksen aikana suomeksi.  

 

c) Oikeussuojan osalta  

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjen olemassaolo 

Mikäli olette tyytymätön Collectorin toimintaan, voitte kääntyä 
Collectorin valitusasioista vastaavan osaston puoleen puh. 020-
743 4917 tai sähköpostitse complaints@collector.fi. Kuluttajia 
koskevissa asioissa neuvontaa voi saada Kuluttajaneuvonnasta 
puh. 071 873 1901 tai Kuluttajavirastosta puh. 010 19 4700. 
Riita-asioissa voi kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puh. 029-
566 5200 tai yleisen tuomioistuimen puoleen. 

 

 

 


