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1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja
Osoite
Internet-osoite

Lainapojat Oy (2772857-9)
Saaristokatu 36 B 12, FI-70840 KUOPIO
p. 0400-153 333, lainat@lainapojat.com
www.lainapojat.com

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Lainapojat kertaluotto (annuiteetti)

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

2.000–30.000 euroa

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

Luotonantaja maksaa lainan pankkitilille, kun pantin/vakuuden
omistajamuutokset on tehty.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

12-24kk riippuen lainamäärästä

Maksuerät

Luottoa maksetaan takaisin kuukausittain tasaerissä (annuiteetti),
jotka sisältävät koron, perustamismaksun ja
pääomalyhennyksen. Kohdistetaan järjestyksessä;
viivästyskorot, lainan korko ja pääoma.

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

Luoton kokonaismäärä riippuu pääoman suuruudesta ja lainaajasta. Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, jos
luottoa on esim. 2.000 euroa, korkoineen ja kuluineen on 2.295e
olettaen, että luottoaika on yksi vuosi (12kk).

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

Reaalivakuus (rekisteröity ajoneuvo, kiinteistö tai asunto-osake),
joka on todennettavissa virallisissa rekistereissä; Traficom,
Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä tai osakekirja.

3. Luoton kustannukset
Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat
erisuuruiset lainakorot

20%

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

23-30% riippuen lainamäärästä ja –ajasta. Esim. 2.000 euron
kertaluotossa 12kk:lle korko on 20% ja todellinen vuosikorko
30%.
Tällöin korot ovat 223€, perustamismaksu 73€ja kokonaisvelka
2.295€.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
otettava
-

luoton vakuudeksi vakuutus
tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei
Ei

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole
luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen
vuosikorkoon.
Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Velallinen vastaa ajoneuvopanteissa muutosrekisteröintikuluista
ja kiinteistöpanteissa kiinteistörekisteritodistuksista.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja Luotonantaja ei voi nostaa maksuja ja palkkioita yksipuolisesti.
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia
seurauksia (esim. pakkomyynti) ja luoton saaminen voi
vaikeutua.

Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin
korkolaissa tarkoitettu viitekorko.
Maksumuistutus maksamattomista eristä on 5€/kpl,
maksuvaatimus 21€/kpl (velkasumma alle 250€) tai 45€/kpl
(velkasumma yli 250€). Maksusuunnitelman teko 30€.
Maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta
aiheutuu kuluja, joista velallinen vastaa. Tällaisia kuluja ovat
esim. oikeudenkäyntikulut, perintätoimiston kulut tai
ulosottoviranomaisen perimät maksut. Näiden maksujen
suuruuteen vaikuttavat kulloinkin voimassaoleva lainsäädäntö ja
eri palveluntarjoajien voimassaolevat hinnastot.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14
kalenteripäivän kuluessa.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa luotto ennen kuin luotonantaja
on siirtänyt lainan asiakkaan pankkitilille. Käsittelykuluina
veloitetaan 90€.

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

Asiakkaalla on oikeus maksaa ennenaikaisesti takaisin jäljellä
oleva velka ilman lisäkustannuksia. Tällöin laskemme
korkohyvityksen ja kokonaislainamäärä pienenee.

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen
takaisinmaksun yhteydessä

Ei

Haku tietokannasta
Luotonantajan 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
tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan
hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan pääasiassa
Suomen Asiakastieto Oy:stä.

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, mikäli luotonantaja on halukas tekemään
luottosopimuksen asiakkaan kanssa.

