VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT
1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Luotonantaja
Osoite

www.danskebank.fi

Internet-osoite

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Käyttölaina

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

2.000,00 EUR

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

Luoton nostaminen edellyttää, että
- velallinen on allekirjoittanut luottohakemuksen/-sopimuksen
ja siihen liittyvä luotto on myönnetty.
- muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle asetetut
ehdot on täytetty.
Pankilla on oikeus rajoittaa luoton käyttöä ehdoissa mainituilla
tavoilla ja mainituissa tapauksissa.
Luotto on nostettavissa luotonnoston edellytysten täyttyessä
luottotyypistä riippuen esimerkiksi konttorista tai
verkkopankista tai automaatilta.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

3 vuotta
Luoton käyttöaikaa voidaan jatkaa yhteisellä sopimuksella
määräajaksi.

Maksuerät

Maksettavanne on seuraavaa:
Käyttölainan hintatasosta riippuen




hintataso 1
hintataso 2
hintataso 3

75 EUR kuukaudessa.
70 EUR kuukaudessa.
65 EUR kuukaudessa.

Korko ja/tai maksut on maksettava seuraavasti: eräpäivän
mukaisesti
Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia
luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä
korkoineen ja kuluineen koko luottoajalta on
 hintataso 1
2766 EUR
 hintataso 2
2522 EUR
 hintataso 3
2376 EUR
laskettuna tämän lomakkeen antohetkellä olettaen, että koko
luotto nostetaan kerralla, luoton korko sekä maksut ja
palkkiot pysyvät samana koko luottoajan.
Laskelmassa on otettu huomioon luoton perustamiseen,
nostamiseen, käyttöön ja sopimuksen mukaiseen
takaisinmaksuun liittyvät kulut.

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

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki,
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK
Y-tunnus 1078693-2

Danske Bank A/S, Kööpenhamina
Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri
Rek. nro 61 12 62 28
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3. Luoton kustannukset
Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset
lainakorot

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

Kolmen kuukauden Euribor 365 korko + marginaali.
Euribor-viitekoron arvo tarkistetaan joka maalis -, kesä-, syys- ja
joulukuun ensimmäinen pankkipäivä.
Korko laskentahetkellä
 hintatasolla 1
 hintatasolla 2
 hintatasolla 3

11,669 %
7,669, %
5,669 %

Todellinen vuosikorko:
 hintatasolla 1
 hintatasolla 2
 hintatasolla 3

27,3 %
17,9 %
12,5 %

Todelliseen vuosikorkoon vaikuttavat luoton määrä, luotosta
perittävä korko, maksuerien lukumäärä ja eräpäivien väli sekä
luoton perustamiseen ja takaisinmaksamiseen liittyvät palkkiot.
Todellinen vuosikorko on laskettu 1.12.2017 olettaen, että velan
korko sekä maksut pysyvät samana koko laina-ajan.
Katso luoton kokonaismäärä, lainakorot sekä maksuerät yllä
olevista kohdista.
Luoton avausmaksu
 hintataso 1
 hintataso 2
 hintataso 3

100 EUR
50 EUR
0 EUR

Vuosittainen provisio luottorajasta 3
 hintataso 1
40 EUR
 hintataso 2
20 EUR
 hintataso 3
10 EUR/vuosi
Nostot luottotililtä 2,0 % luoton määrästä.
Takaisinmaksueriin liittyvät palkkiot ovat 36 x 3,50 EUR.
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
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Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Jos liität luottoosi muita lisäpalveluita, niiden kustannukset
määritetään palvelusopimuksessa

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Pankilla on sopimusehtojen mukaan oikeus muuttaa maksuja ja
palkkioita.

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

Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä: Luottosopimuksen
mukaisesti viivästyskorko sekä palveluhinnaston mukaiset
muistutuskirje- ja muut perintään liittyvät kulut.

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

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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5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) luotonantajan osalta
Rekisteröinti

Kaupparekisteri
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki,
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK
Y-tunnus 1078693-2

Valvova viranomainen

Pankin toimintaa valvova viranomainen on Finanstilsynet,
Århusgade 110, DK-2100 Kööpenhamina Ø, Tanska,
puhelin +45 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.
Pankin toimintaa valvoo valtuuksien puitteissa myös:
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki.
Kuluttaja-asioissa pankin toimintaa valvoo myös kuluttajaasiamies (www.kkv.fi), Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5,
00531 HELSINKI, puhelin 029 505 3000 (vaihde).

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Velallisella on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla
siitä pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun velallinen on saanut
pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen ja
etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot. Etämyynnissä tehdyn
luottosopimuksen osalta pankilla on oikeus periä todellinen
vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut velallisen käytettävissä.
Maksettavan koron määräytymisen perusteet on ilmoitettu
velkakirjassa.
Velallisen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa
peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen
perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, että
peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin

Suomen laki

ennen luottosopimuksen tekoa
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Velallinen voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia
riitaisuuksia koskevan kanteen pankkia vastaan Helsingin
käräjäoikeudessa taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä velallisella on kotipaikka
tai vakituinen asuinpaikka. Jollei velallisella ole asuinpaikkaa
Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
Tähän velkasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Tarvittaessa
kielijärjestelyt

Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomen kielellä.
Suostumuksellanne tarkoituksemme on luottosopimuksen
keston aikana käyttää viestinnässä suomen kieltä.
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c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen
olemassaolo

Velallinen voi saattaa velan yleisiä ehtoja ja luottosopimusta
koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan
(www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan
tai Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi)
käsiteltäväksi. Velallinen voi ilmoittaa pankin menettelystä
Finanssivalvonnalle (www.finanssivalvonta.fi).

