Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutaaaluotooeiot
1. Luotonantaaan nimi aa yhteysoeiot
Luotonantaja
Osoite
Puhelin
Sähköpost

P2P Finland Oy
2474566-4
Sturenkatu 26, 00510 Helsinki
0600 92242 (2,95€/min + pvm)
asiakaspalvelu@p2pfnland.f

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoitaa luotorajaa tai
luotosopimuksent mukaisesi käytöönt
antntetavaa kokontaissummaa.
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoitaaa mitent ja milloint rahat
ovat saatavissa.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Laina on tyypiltään kertaluotto.
Luottoraja on 2250 euroa.

Luotto on luotonsaajan käytettävissä myönteisen
lainapäätöksen jälkeen, kun luotonhakija on ilmoittanut
hyväksyvänsä luoton vahvistusviestllä.
Luotonsaaja saa tekstviestn het, kun luottosumma on siirretty
hänen ilmoittamalleen tlille.
Rahansiirrot tehdään päivittäin klo 07.00-23.00 Osuuspankkin
kautta. Muissa pankkiyhteyksissä luotonsaajan on varauduttava
maksutapahtuman vaatmaan pidempään aikaan, mikä on yleensä
1-2 pankkipäivää.
Laina-aika on 7-90 päivää luotonsaajan valinnan mukaisest.
Luotonsaaja voi pidentää luoton takaisinmaksuaikaa maksamalla
erillisen eräpäivänsiirtomaksun.

Luotonantajalla on oikeus purkaa luottosopimus ja eräännyttää
luotto kokonaisuudessaan erääntymään 14 päivän kuluttua
purkuilmoituksesta lukien, mikäli luotonhakija ei ole maksanut
luottoa takaisin 14 päivän kuluessa kyseisen luoton
erääntymisestä ja luotto on luotonantajan purkuilmoituksen
päivämääränä yhä maksamatta.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa Luotto maksetaan takaisin yhdessä erässä.
maksut kohdistetaan eri saatavien
lyhentämiseen
Maksettava kokonaismäärä
Esimerkki 1:
Tarkoitaa laintapääomant määrää sekä
korkoja ja mahdollisia luotoontnte liityviä
muita kustantntuksia.

20 euront ntosto:
Laina-aika: 7 päivää
Takaisinmaksueriä: 1 kpl.
Luottokorko: 0,19 euroa
Nostopalkkio: 6,00 euroa
Luottokustannukset yhteensä: 6,19 euroa
Takaisinmaksettava summa yhteensä: 26,19 euroa
Vuosikorko: 49 %

Maksettava kokonaismäärä

Esimerkki 2:
2250 euront ntosto:
Laina-aika: 30 päivää
Takaisinmaksueriä: 1 kpl.
Luottokorko: 91,88 euroa
Nostopalkkio: 675,00 euroa
Luottokustannukset yhteensä: 766,88 euroa
Takaisinmaksettava summa yhteensä: 3016,88 euroa
Vuosikorko: 49 %

3. Luoton kustannukset
Lainakorko
Onko luoton saamiseksi yleensä tai
markkinoiduin ehdoin
– otettava luoton vakuudeksi vakuutus

Lainakorko on 49 % vuodessa.
Ei

– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos ntäident palvelujent kustantntukset eivät
ole luotontanttajant iedossaa nte eivät sisälly
todelliseent vuosikorkoont.
Muut kustannukset
Edellytykset, joiden mukaisest edellä
mainittuja luottosopimukseen liittyviä
kustannuksia voidaan muuttaa
Maksujent maksamata jätämisellä voi olla
vakavia seurauksia (esimerkiksi
pakkomyyntiija luotont saamintent voi
vaikeutua.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Kyllä, Nostopalkkio.
Luotonsaajan halutessa pidentää luoton takaisinmaksuaikaa,
luotonantaja perii pidennysmaksun 5 euroa 14 päivän
pidennykselle.
Luotonantajalla on oikeus periä ja veloittaa luotonsaajalta
luottosopimuksen ja voimassaolevan hinnaston mukaiset palkkiot
ja maksut.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja
ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle sähköposttse, kirjeitse
Maksujent maksamata jätämisellä voi olla tai muutoin pysyvällä tavalla etukäteen silloin, kun muutos ei lisää
vakavia seurauksia (esim. luotont saamintent luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai
voi vaikeutuai.
johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.
Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään 1 kuukausi
ennen muutoksen voimaantuloa.
Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja.
Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta luotonsaajalle
sähköposttse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee
voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin
aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta.
Sopimus jatkuu muutetun sisätöisenä, jollei luotonsaaja ilmoita
kirjallisest luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli
luotonsaaja ei hyväksy lainan ehtojen muutosta, on hänellä ja
luotonantajalla oikeus irtsanoa lainasopimus päättymään
välittömäst.
Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä
osin kun kyse on luotonantajalle tulevista kertaluonteisista
maksuista, jotka eivät perustu lainasopimukseen (esimerkiksi

maksuohjelman muuttamista koskeva palkkio).
Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain 4 §:n 1
momentn mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko muuttuu
korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron muutosten mukaisest.
Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00
euroa/maksumuistutus.
Erääntyneen saatavan perinnästä luotonsaajan on korvattava
saatavien perinnästä annetun lain mukaiset kohtuulliset kulut.
4. Muita tärkeitä oikeuiellisia näkökohoa
Peruuttamisoikeus

Kyllä

Teillä ont oikeus peruutaa luotosopimus 14
kalentteripäivänt kuluessa.
Ennenaikainen takaisinmaksu
Kyllä
Teillä ont milloint tahantsa oikeus maksaa
luoto entntentaikaisesi takaisint
kokontaisuudessaant tai ositaint.
Haku tetokannasta

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan
henkilöluottotetoja. Luottotedot hankitaan Suomen Asiakasteto
Luotontanttajant ont antntetava Teille maksuta Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n luottotetorekisteristä.
välitömäsi ieto ietokanttaant tehdystä
haustaa jos luotohakemus ont hyläty tämänt
haunt perusteella. Tätä ei sovelletaa jos
tällaistent ietojent anttamintent ont Euroopant
yhteisönt laintsäädäntntössä kiellety tai se ont
oikeus- järjestyksent perusteident tai yleisent
turvallisuudent tavoiteident vastaista.
Oikeus saada luottosopimus
Kyllä
Teillä ont oikeus saada pyyntntöstä ja
maksuta luotosopimusluontntos. Tätä
sääntntöstä ei sovelletaa jos luotontanttaja ei
pyyntntönt esitämis- hetkellä ole halukas
tekemäänt luotosopimusta teidänt
kantssantnte.
5. Lisäoetoa liityen rahoituspalveluaen etämyynoin
a) Luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltossa, jossa Ks. edellä kohta 1.
asutte
Rekisteröint
P2P Finland Oy on merkitty Patent- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin (2474566-4) sekä Etelä-Suomen
aluehallintoviraston Luotonantaja- ja
vertaislainanvälittäjärekisteriin.
Valvova viranomainen
Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja
kuluttajavirasto (kkv.f). Luotonantoa valvoo Etelä-Suomen
aluehallintovirasto (avi.f).
b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö
Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla
siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan tedon
hyväksytystä luottopäätöksestä tai sitä myöhemmästä

ajankohdasta, jolloin hän on saanut haltuunsa kappaleen
luottosopimuksesta ja muut ennakkotedot.
Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä kirjeitse
osoitteeseen P2P Finland Oy, PL 323, 00121 Helsinki.
Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää
ainakin seuraavat tedot: Luotonsaajan nimi, henkilötunnus,
ilmoitus peruuttamisesta ja luotonsaajan allekirjoitus.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo
asiakassuhteen Teihin ennen
luottosopimuksen tekoa
Toimivaltaista tuomioistuinta koskeva
lauseke
Luottosopimukseen sovellettavaa
lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista
tuomioistuinta koskeva lauseke

Kielijärjestelyt
c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on
velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton koron ajalta, jonka
luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luottosopimuksen
nojalla saadut varat on korkoineen palautettava 30 päivän kuluessa
peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen
muutoin raukeaa.
Suomen laki.

Mikäli luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida
ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, riitaisuudet käsitellään
Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin
oikeus saattaa riitaisuus käsiteltäväksi sen Suomessa sijaitsevan
paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on
kotpaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei kuluttaja-asiakkaalla ole
vakituista asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin
käräjäoikeudessa.
Tiedot ja sopimusehdot annetaan suomen kielellä ja luotonantaja
sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana suomen kieltä.
Kuluttaja-asiakas voi myös kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen tai
saattaa asian kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi kirjallisest tai
sähköisest, jos asia ei ratkea osapuolten välisillä neuvotteluilla.
Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan
ratkaisusuosituksen.
Kuluttajariitalautakunta, Hämeente 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh.
029 566 5200 (vaihde)
kril@oikeus.f
www.kuluttajariita.f
Kuluttajaneuvonta
www.kuluttajaneuvonta.f

