
VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja Surimo Finance Oy

Luotonantaja 2726954-4

Osoite PL 140, 00531 Helsinki

Puhelinnumero 010 323 8500

Internetosoite www.surimo.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Vakuudeton kertaluotto

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

500,00 €

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

Luotonantaja maksaa myönnetyn kertaluoton määrän hakemuksessa ilmoitetulle 
luotonsaajan pankkitilille luottopäätöksen jälkeen.
Jos kuitenkin luotonsaajalla on muita lainoja luotonantajalta, maksetaan ne kertyneine 
korkoineen ja kuluineen uudella luotolla pois ja luotonsaajan pankkitilille siirretään myönnetyn 
kertaluoton määrän ja aiempien luottojen jäljellä olevan määrän (mukaan lukien korot ja 
kulut) erotus.

Luottosopimuksen voimassaoloaika 24 kuukautta (alustava laskelma)

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, 
jossa maksut kohdistetaan eri saatavien 
lyhentämiseen

Kertaluotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät pääomalyhennyksen ja koron. 
Kuukausierän suuruus on vähintään sovittu euromääräinen minimilyhennys.

Kuukausierä: 29,81 € 
Kuukausierän suuruus on kokonaislaina jaksotettuna laina-ajalle (24 kpl).
Maksun eräpäivä on sovittu eräpäivä.
Muut sopimuksen mukaiset maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä sovitun 
eräpäivän mukaan.
Luotonantajalla on oikeus kohdistaa luotonsaajan maksamat maksut valitsemassaan 
järjestyksessä. Esim. maksetut maksut, kulut ja palkkiot voidaan kohdistaa kuluihin ja 
korkoihin ennen luottopääoman lyhentämistä.

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

Kertaluotto: 500,00 € 
Takaisinmaksuaika: 24 kk
Avausmaksu: 100,00 € 
Nimelliskorko: 17,50%

Luoton kokonaismäärä: 600,00 € 
Luottokustannukset yhteensä: 215,44 € 
Maksettava kokonaismäärä: 715,44 € 
Arvioitu maksettavaksi tuleva kertaluoton kokonaismäärä, kun korko pysyy samana koko 
luottoajan ja että luotto maksetaan takaisin yllä mainituin minimilyhennyksien mukaisesti.

Vaadittavat vakuudet Luotto on vakuudeton.



3. Luoton kustannukset

Lainakorko Lainan nimellinen vuosikorko on 17,50 %. Korkoa laskettaessa käytetään korkopäivien 
lukumääränä edellisen eräpäivän ja seuraavan eräpäivän välistä päivien määrää. Mikäli 
haluttu eräpäivä ei ole pankkipäivä, siirretään eräpäivää seuraavaan pankkipäivään.

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

44,07 %, perustuu yllä olevaan 500,00 € kertaluottoon.
Lainan todellinen vuosikorko määräytyy valitun lainasumman, koron ja kulujen perusteella.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai 
markkinoiduin ehdoin otettava vakuutus

Ei

Onko luoton saamiseksi yleensä tai 
markkinoiduin ehdoin tehtävä muu 
lisäpalvelua koskeva sopimus. 

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät 
ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly 
todelliseen vuosikorkoon.

Ei

Muut kustannukset - Maksu selvityksistä 15 euroa/alkavalta tunnilta
- Luotonsaajan pyytämät lisäkopiot tositteista ja laskuista 5 euroa / kappale
- Korko- tai saldo-otteet säännönmukaisen vuosi-ilmoituksen lisäksi 5 euroa / kappale
- Luotonsaajan muuttuneiden yhteystietojen hankkiminen (jos luotonsaaja laiminlyö 
tiedonantovelvollisuutensa) 10 euroa
- Maksuvapaan jakson myöntäminen 0 euroa / maksuvapaa kk
- Luotonsaajan aloitteesta tapahtuva maksujärjestely 30 euroa
- Paperilaskun lähettäminen 3,95 euroa / lasku
- Maksukehotus maksuvelvollisuuden laiminlyönnistä 5 euroa / kehotus, joka toimitetaan 
sähköpostitse luotonsaajan sopimustekohetkellä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä 
mainittuja luottosopimukseen liittyviä 
kustannuksia voidaan muuttaa

Luotonantajalla on oikeus muuttaa kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason 
kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. 
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja 
palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai 
maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, 
kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle.

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

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2 momentin 
mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin luotosta perittävä juokseva korko 
ensimmäisen 180 päivän ajalta. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 
euroa/muistutus, joka lähetetään luotonsaajalle sähköpostitse. Luotonsaaja on velvollinen 
korvaamaan luotonantajalle myös muut saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus 
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 
päivän kuluessa.

Kyllä

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

Kyllä



Haku tietokannasta 
Luotonantajan on annettava Teille maksutta 
välittömästi tieto luottotietorekisteriin 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 Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Oy luottotietorekisteristä. 
Luotonantaja käyttää myös Väestörekisterikeskukselta saatuja hakijan henkilötietoja.
Hyväksyessään luottotilin ehdot luotonsaaja antaa toimeksiannon luotonantajalle kerätä ja 
käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista 
luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että 
luotonantajat luovuttavat näitä luotonsaajaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja 
luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla 
järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä. Luotonantaja seuraa luotonsaajan maksukyvyn kehitystä 
edellä mainittujen rekisterien kautta kuukausittain koko luottosuhteen elinkaaren aikana.
Luotonsaaja hyväksyy myös, että Luotonantaja voi tarpeen mukaan selvittää Luotonsaajan 
luottokelpoisuutta kolmannen osapuolen, Instantor AB:n, tarjoaman palvelun avulla. 
Luotonsaaja kirjautuu luottohakemusta tehdessään verkkopankkiinsa ja saattaa tiedot 
pankkitilinsä tapahtumista Instantor AB:n saataville. Luotonsaaja käyttää Instantor AB:n 
palvelua noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja. Luotonsaaja antaa suostumuksensa 
siihen, että Luoton myöntämisessä käytetään hyväksi Instantor AB:lta saatuja tietoja.

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



5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, 
jossa asutte

Surimo Finance Oy

Osoite PL 140, 00531 Helsinki

Puhelinnumero 010 323 8500

Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@surimo.fi

Internetosoite www.surimo.fi

Rekisteröinti Surimo Finance Oy on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2726954-4

Valvova viranomainen Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto.

b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö Luotto on kertaluotto ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on oikeus 
peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus 
on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen 
asiakaspalvelu@surimo.fi tai postitse osoitteeseen PL 140, 00531 Helsinki
Peruuttamisilmoituksessa tulee yksilöidä luotonsaajan oma nimi, sopimusnumero tai 
henkilötunnus ja luotonsaajan allekirjoitus. Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, 
luotonsaaja on velvollinen suorittamaan Surimo Finance Oy:lle luoton koron ajalta, jonka 
luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luottosopimuksen nojalla saadut varat on 
palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että 
peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo 
asiakassuhteen Teihin ennen 
luottosopimuksen tekoa

Suomen laki.

Luottosopimukseen sovellettavaa 
lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista 
tuomioistuinta koskeva lauseke

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat riitaisuudet vireille myös 
Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai luotonantajan kotipaikan 
käräjäoikeudessa. Ellei luotonsaajalla ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään sopimusta 
koskevat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Luottosopimukseen sovelletaan Suomen 
lakia.

Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. 
Sopimussuhteen aikana luotonsaaja sitoutuu käyttämään suomen kieltä.

c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Luotonsaaja voi myös saattaa asian kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi, jos asia 
ei ratkea sopijapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta 
ainoastaan suosituksen. Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 
+358 29 566 5200 (vaihde), faksi +358 29 566 5249, sähköposti: kril@oikeus.fi, 
kuluttajariita.fi www.kuluttajariita.fi


