Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot
1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja
Osoite
Puhelinnumero

TF Bank AB, Suomen sivuliike
PL 5600, 00002 Helsinki
0206 90681

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi
Luoton kokonaismäärä

Vakuudeton kuluttajaluotto
Suurin mahdollinen lainamäärä on 40 000 euroa.
Laskennallinen esimerkki: 10 000 euroa.

Nostoa koskevat ehdot

Luottosopimuksen tulee olla voimassa ja sopimuksen ehtojen on
täytyttävä. Luotto maksetaan suoraan pankkitilille.

Luottosopimuksen
voimassaoloaika

Lainan pisin mahdollinen takaisinmaksuaika on 144 kuukautta.
Laskennallinen esimerkki: 60 kuukautta.

Maksuerät

Kuukausierä sisältää lyhennyksen ja koron sekä mahdolliset kulut. Laina
maksetaan takaisin tasaerin kuukausittain. Eräpäivä on joka kuukauden 1.
Kuukausierän suuruus riippuu lainasummasta, lainakorosta ja
takaisinmaksuajasta.

Laskennallinen esimerkki: 217,62 euroa kuukaudessa
(lainasumma 10 000 euroa, takaisinmaksuaika 5 vuotta)
Maksettava kokonaismäärä

Maksettava kokonaismäärä riippuu lainasummasta ja takaisinmaksuajasta.

Lainapääoman määrä sekä
korot ja mahdolliset luottoon
liittyvät muut kustannukset.

Laskennallinen esimerkki:
Arvioitu maksettava kokonaismäärä: 13 087 euroa
(lainasumma 10 000 euroa, takaisinmaksuaika 5 vuotta)

3. Luoton kustannukset
Lainakorko

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

Lainakorko muodostuu viitekorosta ja asiakaskohtaisesta marginaalista.
Viitekorko (12 kk Euribor per 31.12.) tarkistetaan vuosittain lainan ehtojen
mukaisesti.
Laskennallinen esimerkki:
Luoton vuosikorko: 8,49 %
Todellinen vuosikorko on laskettu edellyttäen, että korko ja muut
kustannukset ovat muuttumattomia koko luottosopimuksen ajan. Luoton
muusta kuin maksusuunnitelman mukaisesta lyhentämisestä sekä
viitekoron muutoksista voi seurata korkeampi tai alempi todellinen
vuosikorko.
Laskennallinen esimerkki:
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko lainalle on 11,57 %.

Onko luoton saamiseksi yleensä
tai markkinoiduin ehdoin
otettava
- vakuutus
- tehtävä muu
lisäpalvelua koskeva
sopimus
Muut kustannukset
Nostopalkkio
Tilinhoitomaksu

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

Ei
Ei

0 euroa
0,01% per päivä laskettuna myönnetyn luoton määrästä, enintään 12,50 €
kuukaudessa
12,50 euroa
Maksamattomat korot ja kulut lisätään velkapääomaan.
Maksumuistutuksesta peritään 5 euron maksu. Mahdolliset muut
perintäkulut veloitetaan lain mukaan.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa
luottosopimus 14 päivän
kuluessa.
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus
maksaa luotto ennenaikaisesti
takaisin kokonaisuudessaan tai
osittain.
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava
Teille maksutta välittömästi
tieto luottorekisteriin tehdystä,
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
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.
Ajanjakso, jonka ennen
sopimuksen tekoa annettavat
tiedot sitovat luotonantajaa.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä.

Tämä ei ole pankkia sitova tarjous.

5. Rahoituspalveluiden etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) Luontonantajan osalta
Rekisteröinti

Valvova viranomainen

b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luottosopimukseen soveltuva
lainsäädäntö

c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten
valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen
olemassaolo

TF Bank AB, Suomen sivuliike on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin
Y-tunnuksella 2594352-3. TF Bank AB (publ) on rekisteröity Ruotsin
kaupparekisteriin (Bolagsverket) organisaationumerolla 556158-1041.
Finansinspektionen, Box 7821, SE-103 97 Tukholma, Ruotsi ja lisäksi
toimivaltuuksien puitteissa Suomen Finanssivalvonta, PL 103, 00101
Helsinki.

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä
luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Ota yhteyttä
luotonantajaan yllä mainitussa osoitteessa.
Asiakkaalla on oikeus viedä tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet
edelleen kuluttaja-riitalautakunnan ratkaistavaksi. Tästä velkasuhteesta
aiheutuneet kiistat voidaan ratkaista Suomessa sen paikkakunnan yleisessä
alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla
on kotipaikkansa.

Asiakas voi kääntyä TF Bankin asiakasvalituksista vastaavan henkilön
puoleen.
Asiakas voi myös olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan tai vakuutusja rahoitusneuvontaan

