VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT
1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot
Luotonantaja:

Lainaamo Oy

Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Internet osoite:

Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki
Puh. 0203 80101
lainahakemus@lainaamo.fi
https://www.lainaamo.fi/

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi:
Luoton kokonaismäärä:
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen
mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
Nostoa koskevat ehdot:
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat
saatavissa.

Tililuottosopimuksen voimassaoloaika:
Maksuerät:

Vakuudeton hyödykesidonnainen tililuotto laskujen
maksamiseen MOBIFY-palvelussa
1000,00 €
Tililuotto nostetaan tilinhaltijan käytettäväksi
MOBIFY–palvelussa, kun luottosopimus on
syntynyt (ei kuitenkaan klo 23-7 välisenä aikana).
Luottosopimus syntyy kun hyväksytty luottopäätös
on tehty. Luottopäätös tehdään 2 arkipäivän
kuluessa siitä kun luottohakemus ja siihen
vaadittavat liitteet on toimitettu.
Tililuottosopimus on jatkuva, toistaiseksi voimassa
oleva luottosopimus.
Käytetyn luoton kuukausittaiset sopimuksen
mukaisina eräpäivinä erääntyvät
takaisinmaksuerät muodostuvat




Kuukausimaksusta,
luottokorosta, ja
maksamatta olevan luottopääoman
lyhennyksestä, joka on aina vähintään 3 %
käytetystä pääomasta.

Takaisinmaksuerä on kuitenkin aina vähintään 5
euroa poislukien viimeinen erä, joka voi olla tätä
pienempi.
Viivästystilanteissa maksettavaksi tulevat lisäksi
luottosopimuksen mukaiset muistutusmaksut ja
muut viivästysseuraamukset.
Edelleen luottosopimuksen mukaan on
mahdollista periä liikasuoritusten palautusmaksuja
ja virheellisten yhteystietojen selvitysmaksuja.
Maksut kohdistetaan järjestyksessä:
 korot
 muut maksut (kuukausimaksut ja
 mahdolliset muut maksut)
 pääoma.
Maksettava kokonaismäärä:

Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä,
sen koosta ja luottosopimuksen voimassaolosta.
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Korkeimmillaan käytettävissä oleva pääoma
(luottoraja) on 1 000,00 €.
Esimerkkilaskelma luoton takaisinmaksusta, jossa
luottosumma 1 000 € käytetään laskujen
maksuun sopimuksen synnyttyä kerralla
kokonaisuudessaan ja maksetaan takaisin
sopimuksenmukaisin erin 12 kuukauden aikana
Tililuoton kokonaismäärä: 1000 €.
Tililuoton kerralla käytetty pääoma 1000,00 €
Kuukausierien lukumäärä: 12.
Maksuohjelman suurin erääntyvä erä: 219,65 €.
Maksettavat luottokorot: 78,49 €.
Maksettavat kuukausimaksut: 35,88 €.
Maksettava yhteensä: 1114,37 €.
Esimerkkilaskelma luoton tyypillisestä käytöstä,
jossa luottosumma 600 € käytetään sopimuksen
synnyttyä kerralla laskujen maksuun ja maksetaan
takaisin sopimuksenmukaisin erin 24 kuukauden
aikana:
Tililuoton kokonaismäärä: 1000 €.
Tililuoton kerralla käytetty pääoma 600,00 €
Kuukausierien lukumäärä: 24.
Maksuohjelman suurin erääntyvä erä: 37,99 €
Maksettavat luottokorot: 125,00 €
Maksettavat kuukausimaksut: 71,76 €
Maksettava yhteensä: 796,76 €.
Luotto liittyy tietyn tavaran toimittamiseen tai tietyn
palvelun suorittamiseen:
Vaadittavat vakuudet:

Luotto myönnetään hyödykkeitä koskevien laskujen
maksamiseen Mobify-palvelussa. Hyödyke ja
hyödykkeen hinta riippuvat luototettavasta laskusta.
Tililuottoon ei tarvita vakuuksia tai takaajia.

3.Tililuoton kustannukset
Lainakorko:

20,00 % vuodessa.

Todellinen vuosikorko:

29,58 %

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton
Kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla
erilaisia tarjouksia.

Todellinen vuosikorko on laskettu kuluttajasuojalain
ja oikeusministeriön asetuksen 1123/2016
mukaisesti. Laskenta on näin ollen tehty 1000
euron lainamäärällä, 20 %:n korolla, 2,99 €
kuukausimaksulla, 12 kuukauden laina-ajalla ja 12
kuukausittaisella takaisinmaksuerällä.

Kuukausimaksu
Onko tililuoton saamiseksi yleensä tai
markkinoiduin ehdoin otettava:
-vakuutus
-tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

2,99 € / kk.
ei
Luoton nosto ja maksaminen tapahtuu MOBIFY–
palvelussa. MOBIFY-palvelu on kuluttajalle
suunnattu digitaalinen alusta, joka mahdollistaa
laskujen ja oman talouden hallinnoinnin
verkkoportaalissa tai mobiilisovelluksella Luoton
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saaminen edellyttää, että asiakas on tehnyt
sopimuksen MOBIFY–palvelun käytöstä sekä
saanut palveluun tunnukset. MOBIFY-palvelu on
kuluttajalle maksuton
Muut kustannukset:
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
tililuottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Lainaamolla on oikeus muuttaa hinnastoaan, jos
muutoksen syynä on tililuottopalvelun tarjoamiseen
liittyvien kustannusten tai muiden
toimintaolosuhteiden muutos, viranomaispäätös tai
lainmuutos tai muu pätevä peruste. Korotus ei
kuitenkaan voi olla suurempi kuin Lainaamolle
aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa,
joiden johdosta muutettavaa maksua
luottosopimuksen mukaan peritään.
Luotonantajalla on oikeus muuttaa
luottosopimukseen sovellettavia maksuja ja
palkkioita myös siltä osin kun kyse on
luotonantajalle tulevista kertaluonteisista
maksujen lisäämisestä, joita ei ole vielä mukana
luottosopimuksessa. Tällainen muutos voi olla
esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, maksuohjelman
muuttamisesta koskevan palkkion perimistä
koskeva lisäys.
Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta
luotonsaajalle MOBIFY – palvelussa tai asiakkaan
hyväksynnän perusteella sähköpostitse, kirjeitse tai
muutoin pysyvällä tavalla.
Muutos tulee voimaan Luotonantajan
ilmoittamana ajankohtana, aikaisintaan kahden (2)
kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta.
Mikäli Luotonsaaja kuitenkin nimenomaisesti
hyväksyy muutetut ehdot tätä aiemmin, ehtoja
ryhdytään soveltamaan hyväksymisestä alkaen.
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei
luotonsaaja ilmoita kirjallisesti luotonantajalle,
ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli luotonsaaja ei
hyväksy muutosta, on hänellä ja luotonantajalla
oikeus irtisanoa lainasopimus päättymään
välittömästi. Luotonantaja ei peri kuluja
sopimusehtojen muutokseen perustuvasta
irtisanomisesta.
Luotonsaajan kannalta edullista muutosta
maksuissa voidaan aina soveltaa välittömästi
Luotonantajalla on oikeus muuttaa muutoinkin
luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista
luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun
muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä
vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain
muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.
Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään
kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
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Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia
seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton
saaminen voi vaikeutua.

Luotonottaja on velvollinen maksamaan
viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan
korkolain 4 §:n 2 momentissa mukaista
viivästyskorkoa. Lisäksi Luotonottaja on velvollinen
korvaamaan Lainaamolle erääntyneen maksun
perinnästä aiheutuneet perintäkulut kulloinkin
voimassa olevan kuluttajasaatavan perintää
koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kirjallisesta
maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 euron kulu.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus:
Teillä on oikeus peruuttaa tililuottosopimus ja muut
palvelut 14 päivän kuluessa.
Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa tililuotto
ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai
osittain.

Kyllä, katso kohta 5b)
Luotonottajalla on aina oikeus maksaa jäljellä oleva
tililuotto ilman lisäkustannuksia jo ennen sovittua
eräpäivää.
Lainaamolla on kuitenkin oikeus periä
kokonaisuudessaan kyseisen luoton perustamiseen
liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta
välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä
hausta, jos tililuottohakemus 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 tililuottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta
tililuottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei
sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön
esittämishetkellä ole halukas tekemään
tililuottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä

Kyllä

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

Lainaamo Oy on rekisteröity kaupparekisteriin
Y-tunnus: 2530714-8
Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki
Puh. 0203 80101,
lainahakemus@lainaamo.fi
https://www.lainaamo.fi/

Asianomaisia valvontaviranomaisia ovat: kuluttajaasiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä
aluehallintovirastot.
b) tililuottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus
ilmoittamalla siitä MOBIFY-palvelusta vastaavalle
Mobify Invoices Oy:lle 14 päivän kuluessa saatuaan
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tiedon hyväksytystä
luottopäätöksestä, ja siitä ajankohdasta, kun hän
on saanut haltuunsa kappaleen
luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä
tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
- Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- paikka ja päiväys
Peruutus tulee lähettää taloustili@mobify.fi sähköpostiosoitteeseen tai MOBIFY-palvelun
kautta.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen
teihin ennen tililuottosopimuksen tekoa
Tililuottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä
ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan,
Luotonsaaja on velvollinen suorittamaan
Luotonantajalle välittömästi ja viimeistään 30
vuorokauden kuluessa peruuttamisoikeuden
käyttämisestä käyttämänne luoton määrä lisättynä
sille kertyneellä korolla ajalta, jonka luotto on ollut
Luotonsaajan käytettävissä.
Suomen laki
Mikäli tililuottosopimuksesta aiheutuneita
erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä
neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat Luotonottajan
kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonottajalla
ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään
Helsingin käräjäoikeudessa.
Luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

c) Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Mikäli Luotonsaaja on tyytymätön MOBIFYpalvelusta vastaavan Mobify Invoices Oy:n
toimintaan, hän voi olla yhteydessä yhtiöön
sähköpostitse osoitteeseen
asiakaspalvelu@mobify.fi.
Mikäli Luotonsaaja on tyytymätön Luotonantajan
toimintaan, hän voi olla yhteydessä yhtiöön
sähköpostitse osoitteeseen
asiakaspalvelu@lainaamo.fi.

Tietojen antamisessa ja palvelussa sovellettava
kieli

Luotonottajalla on oikeus saattaa asia myös
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi)
ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä
kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee
olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan
(www.kuluttajaneuvonta.fi).
Tiedot annetaan ja palvelu toteutetaan suomen
kielellä.
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