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VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 
 

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot 
Luotonantaja 

Osoite 
Internet-osoite 

Danske Bank 
Televisiokatu 1 
00240 HELSINKI 
www.danskebank.fi 

 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 
Luottotyyppi  Kertalaina Euribor 

Luoton kokonaismäärä 
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen 

mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 

EUR 25.000,00 

Nostoa koskevat ehdot 
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat 

saatavissa. 

Luoton nostaminen edellyttää, että 
- velallinen on allekirjoittanut velkakirjakokonaisuuden, ja 
- pankki on vastaanottanut luottoa myönnettäessä sovitun 
vakuuden ja kaikki panttausta tai takausta koskevat 
vakuusasiakirjat ovat sitovasti allekirjoitettuina pankin 
hallussa, ja 
- muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle 
asetetut ehdot on täytetty. 
Jos velan ehtojen mukainen eräännyttämisperuste on 
olemassa, pankilla on oikeus evätä luoton tai sen osan 
nostaminen. 
Luotto on nostettavissa luotonnoston edellytysten 
täyttyessä luottotyypistä riippuen esimerkiksi konttorista, 
verkkopankista tai automaatilta. 

Luottosopimuksen voimassaoloaika 16.9.2026 

Maksuerät  Maksettavananne on seuraavaa: 
EUR 439,70 
Korko ja/tai maksut on maksettava seuraavasti:  
eräpäivien mukaisesti 
 
Velka on maksettava Danske Bank A/S, Suomen 
sivuliikkeelle (jäljempänä pankki) tai sen määräämälle. 
Velan erityiset erääntymisperusteet ovat velan yleisissä 
ehdoissa. 
 

Velka maksetaan takaisin nostosta - 16.9.2026. 

Tasaerän suuruus EUR 439,70 
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Erä maksetaan joka kuukauden 16. päivä. 
Ensimmäisen erän maksupäivä 16.10.2021 
Viimeisen erän maksupäivä 16.9.2026 

Erien lukumäärä 60 

Jos velkaa ei nosteta viimeistään 15 päivää ennen edellä 
mainittua ensimmäisen erän maksupäivää, pankki voi 
siirtää maksupäiviä vastaavasti yhdellä tai useammalla 
maksujaksolla eteenpäin. 
 
Tasaerin maksettavan velan tasaerä sisältää sekä 
lyhennyksen että koron. Laina-aika pysyy yleensä 
muuttumattomana. Tasaerän suuruus saattaa muuttua, jos 
velan viitekoron arvo muuttuu. Viimeisessä erässä 
maksetaan velan jäljellä oleva pääoma korkoineen. Koron 
muutos tai velkakirjaan perustumaton pääoman 
ylimääräinen lyhennys oikeuttaa pankin välittömästi 
muuttamaan vastaavasti laina-aikaa ja/tai tasaerän 
suuruutta. Velan ensimmäisen tasaerän suuruus saattaa 
poiketa yllä mainitusta määrästä. 
 

Maksettava kokonaismäärä 
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja 

mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia. 

EUR 26.771,99 

Vaadittavat vakuudet  

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava 

luottosopimuksen yhteydessä. 

Pankin hyväksymä turvaava vakuus. 

 

3. Luoton kustannukset 
Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen 

sovellettavat 
erisuuruiset lainakorot 

Nostosta 
Viitekorko 12 kk Euribor 
 Marginaali + 2,60 % 

Todellinen vuosikorko 
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona 

luoton kokonaismäärälle. 

 

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi 

vertailla erilaisia tarjouksia. 

2,73 % 
 
Todelliseen vuosikorkoon vaikuttavat luoton määrä, luotosta 
perittävä korko, maksuerien lukumäärä ja eräpäivien väli 
sekä luoton perustamiseen ja takaisinmaksamiseen liittyvät 
palkkiot. 
 
Todellinen vuosikorko on laskettu 16.9.2021 olettaen, että 
velan korko sekä maksut pysyvät samana koko laina-ajan. 
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Katso luoton kokonaismäärä, lainakorot sekä maksuerät yllä 
olevista kohdista 
Luoton perustamisen palkkiot ovat 
EUR 90,00 
Takaisinmaksueriin liittyvät palkkiot ovat 5,00 x 60, 
yhteensä 
EUR  300,00 

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin 
ehdoin otettava  

— luoton vakuudeksi vakuutus 

— tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus 

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole 

luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen 

vuosikorkoon. 

 
 
Ei 
Ei 

Muut kustannukset 

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat 
kustannukset 

Jos liität lainaasi muita lisäpalveluita, niiden kustannukset 
määritetään palvelusopimuksessa. 
 
 

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja 
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan 
muuttaa 

Pankilla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita velan 
yleisten ehtojen mukaisesti.  
 

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. Viivästyskorko on 
kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin pankin velasta perimä 
korko. 
 

Huomautuskirje maksamattomista eristä   
EUR 5,00 
 
Maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta 
aiheutuu kuluja, joista velallinen vastaa. Tällaisia kuluja ovat 
esimerkiksi oikeudenkäyntikulut, perintätoimiston kulut tai 
ulosottoviranomaisen perimät maksut. Näiden maksujen 
suuruuteen vaikuttavat kulloinkin voimassaoleva 
lainsäädäntö ja eri palveluntarjoajien voimassaolevat 
hinnastot. 
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4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 
Peruuttamisoikeus  
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 

kalenteripäivän kuluessa. 

Kyllä    

Ennenaikainen takaisinmaksu: 
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto 

ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai 

osittain. 

Kyllä 

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta 
ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä 

Pankilla on oikeus saada korvaus velalliselta tämän 
maksaessa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, jos luoton 
korko on kiinteä. Korvaus on enintään yksi prosentti 
takaisinmaksetun luoton määrästä tai, jos ennenaikaisen 
takaisinmaksun hetkellä luottosopimuksen päättymiseen on 
vähemmän kuin yksi vuosi, puoli prosenttia 
takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvauksena peritään 
kuitenkin enintään koron määrä ennenaikaisen 
takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä 
ajanjaksolta. Pankilla ei kuitenkaan ole oikeutta saada 
korvausta, jos luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti 
viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10.000 euroa tai 
takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla. 

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. 

 

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. 
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