Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot
1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Faksinumero
Internet-osoite

Santander Consumer Finance
Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki
09-8564 5237
laina.hakemus@santanderconsumer.fi
09-8564 5262
www.santander.fi

Luotonvälittäjä
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Faksinumero
Internet-osoite

Oy Frank Nyman Ab
Palomiehentie 8, 02750 ESPOO
09-5053015

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

Hyödykesidonnainen kertaluotto
5000.00 €
Huom: Mahdollinen perustamismaksu lisätään luoton määrään.

Luottoa ei voi nostaa, vaan se tilitetään suoraan myyjälle tavaran
tai palvelun toimittamisen jälkeen.
60 kk
Maksettavananne on seuraavaa:
60 x 112.67 €
Luotto maksetaan takaisin kuukausittain erissä, jotka sisältävät koron
maksamattomalle pääomalle, käsittelymaksun ja luoton lyhennyksen.

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

Luoton kokonaismäärä
Luottokustannukset yhteensä
Maksettava kokonaismäärä

5000.00 €
1776.36 €
6776.36 €

Luotto myönnetään tavaran tai palvelun maksamisen lykkäyksen muodossa tai
liityy tietyn tavaran toimittamiseen tai tietyn palvelun suorittamiseen.

Tavaran tai palvelun nimi
Käteishinta

Ennakkopäätös,
5000.00 € (Käteishinta 5000.00 € - käsiraha 0.00 € = luoton määrä
5000.00 €)

3. Luoton kustannukset
Lainakorko

8.95

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

13.47 %
Perustamismaksu 0.00 €, käsittelymaksu 9.00 €/kk, korko 8.95%.
Luoton määrä 5000.00 €, maksuaika 60 kk. Luottokustannukset
yhteensä 1776.36 €. Kuluttajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä
6776.36 €.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai
markkinoiduin ehdoin otettava
- otettava vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei
Ei

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

4. Muut kustannukset
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla
vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti)
ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista
lainaeristä ja muista saatavista määräytyy Korkolain (633/82) ja
lakiin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti. Lisäksi ostaja on
velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut.

5. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus
14 päivän 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 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.
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.

