
 

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 
 

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 
 

Luotonantaja 
Osoite 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite  
Internet-osoite 

Oy Salus Group Ab 
Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki 
03-41092000 
asiakaspalvelu@maksuluotto.fi 
www.maksuluotto.fi 

Luotonvälittäjä 
Osoite 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
Internet-osoite 

Verkkokauppa.com Oyj 
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki 
0103095555 
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com 
www.verkkokauppa.com 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 
 

Luottotyyppi Hyödykesidonnainen kertaluotto 

Luoton kokonaismäärä 
 

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai 
luottosopimuksen mukaisesti käyttöön 
annettavaa kokonaissummaa. 

100 – 10 000 euroa 
 

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

Luottoa ei voi nostaa, vaan luotonantaja 
tilittää ostoa vastaavan luoton määrän 
verkkokauppiaalle.  

Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimuksen voimassaoloaika on 
luotonsaajan valitsema 
takaisinmaksuaika. 
Luottosopimus tulee voimaan, kun 
verkkokauppias lähettää luototettavat 
hyödykkeet tai, jos luotonsaaja on 
valinnut toimitustavaksi noudon 
myymälästä, kun luotonsaaja noutaa 
luototettavat hyödykkeet 
verkkokauppiaan myymälästä. Mikäli 
hyödykkeen lähetys tai nouto ei tapahdu 
30 päivän kuluessa luottosopimuksen 
allekirjoituksesta, luottosopimus ei tule 
voimaan ja luotonsaajan tulee sopia 
hyödykkeiden maksusta verkkokauppiaan 
kanssa. 

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

Luotonsaajan on suoritettava maksut 
kuukausittain. Kuukausittainen maksuerä 
sisältää lyhennyksen, maksamattomalle 
pääomalle kertyneen koron ja palkkiot. 
 
Jos luoton määrä on 1500 euroa ja luoton 
takaisinmaksuaika 12 kk, kuukausierän 
suuruus on: 143,38 euroa. 

mailto:info@maksuluotto.fi
mailto:asiakaspalvelu@verkkokauppa.com


 

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

Kokonaismäärä riippuu luottomäärästä ja 
luotonsaajan valitsemasta 
takaisinmaksuajasta. 
 
Jos luoton määrä on 1500 euroa ja luoton 
takaisinmaksuaika on 12 kk, maksettava 
kokonaismäärä on 1720,56 euroa, josta 
luottomäärä on 1500 euroa ja 
luottokustannukset yhteensä 220,56 
euroa. 
 



 

 
Luotto myönnetään tavaran tai palvelun 
maksamisen lykkäyksen muodossa tai 
liittyy tietyn tavaran toimittamiseen tai 
tietyn palvelun suorittamiseen. 
 
Tavaran/palvelun nimi 
Käteishinta 

 

Luotto myönnetään luotonvälittäjän 
tarjoaman hyödykkeen verkko-ostokseen. 
 
 
Hyödykkeet ja niiden käteishinnat on 
yksilöity verkkokaupan 
tilausvahvistuksessa. 

3. Luoton kustannukset 
 

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen 
sovellettavat erisuuruiset lainakorot 

Luoton korko on 19,9%. 
 

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

29,48 % 
kun luoton määrä on 1500 €, 
takaisinmaksuaika 12 kk 
perustamismaksu 0 €,  
käsittelymaksu 4,5 €/kk,  
korko 19,9 %, 
 
Luottokustannukset yhteensä 220,56 €. 
Luotosta kuluttajan maksettavavaksi 
tuleva kokonaismäärä 1720,56 €. 

Onko luoton saamiseksi yleensä tai 
markkinoiduin ehdoin: 
– otettava vakuutus 
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva 
sopimus 
 
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät 
ole luotonantajan tiedossa, ne eivät 
sisälly todelliseen vuosikorkoon. 

Ei 

4. Muut kustannukset 
 

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat 
kustannukset 

Luotosta peritään koron lisäksi seuraavat 
maksut, kun luoton määrä on 1500 euroa 
ja takaisinmaksuaika 12 kuukautta: 
- Perustamismaksu 0-54,75 euroa 
- Käsittelymaksu euroa/kk 0-4,5 euroa. 
 
Perittävät maksut on yksilöity 
luottosopimuksessa ja ovat 0,01 % päivää 
kohden luoton määrästä mutta 
korkeintaan 150 euroa vuodessa. 
 
Eräpäivän siirto 5 euroa. 

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä 
mainittuja luottosopimukseen liittyviä 
kustannuksia voidaan muuttaa 

Luotonantaja voi korottaa 
Luottosopimuksen mukaisia maksuja ja 
palkkioita kustannusten lisääntymisen 
vuoksi. Luotonantaja ilmoittaa 
mahdollisista muutoksista ja niiden 
voimaantulon ajankohdasta 
Luotonsaajalle laskussa tai muutoin 



 

pysyvällä tavalla vähintään yksi (1) 
kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. 

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

Maksumuistutuksen lähettäminen 5 
euroa. Luotonsaaja on velvollinen 
maksamaan myös muut lain mukaiset 
perintäkulut. 
 
Maksamattomasta maksuerästä 
veloitetaan 
viivästyskorkoa korkolain mukaan. 
Viivästyskorko on lakisääteistä 
viivästyskorkoa korkeamman luoton 
koron suuruinen 180 päivää luoton 
erääntymisestä, ellei saatavaa koskevaa 
tuomioistuimen tuomioita anneta 
aiemmin. 
 

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 
kokonaisudessaan 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. 
 

 

6. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot 

a) luotonantajan osalta 
 

Rekisteröinti Oy Salus Group Ab on  
Patentti- ja rekisterihallituksen  
ylläpitämään kaupparekisteriin 
rekisteröity osakeyhtiö 
(Y-tunnus: 2765805-6) 

Valvova viranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Oy 
Salus Group Ab on rekisteröity 
luotonantaja- ja 
vertaislainanvälittäjärekisteriin. 



 

b) luottosopimuksen osalta 
 

Peruuttamisoikeuden käyttö Luotto voidaan peruuttaa 14 vuorokauden 
sisällä luottosopimuksen voimaantulosta 
eli siitä, kun luototettavat hyödykkeet on 
lähetetty luotonsaajalle tai luotonsaaja on 
noutanut luototettavat hyödykkeet 
verkkokauppiaan myymälästä. 
 
Peruuttamisilmoitus tulee tehdä 
kirjallisesti yksilöiden se omalla nimellä, 
syntymäajalla ja sopimusnumerolla tai 
henkilötunnuksella ja luottosopimuksen 
päiväyksellä. Ilmoitus tulee allekirjoittaa. 
 
Peruuttamisilmoitus tulee lähettää 
kohdassa 1. ilmoitettuun luotonantajan 
osoitteeseen. Luotosta peritään korko 
ajalta, jonka se on ollut kuluttajan 
käytettävissä. 

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo 
asiakassuhteen teihin ennen 
luottosopimuksen tekoa 

 
Suomen laki 

Luottosopimukseen sovellettavaa 
lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista 
tuomioistuinta koskeva lauseke 

Luottosopimuksen tulkintaa tai 
soveltamista koskevat erimielisyydet 
pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli 
sovintoon ei päästä, Luottosopimuksesta 
aiheutuvat riitaisuudet käsitellään sen 
Suomessa sijaitsevan paikkakunnan 
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
Luotonsaajalla on kotipaikka tai 
vakituinen asuinpaikka, jollei 
Luotonsaaja halua saattaa asiaa Helsingin 
käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 
 
Jollei luotonsaajalla ole vakituista 
asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet 
käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.  
 
Luottosopimukseen sovelletaan Suomen  
lakia. 

Kielijärjestelyt Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan 
luotonsaajalle suomen kielellä. 
 
Viestinnässä käytetään suomen kieltä. 

c) oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja  
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo 

Valitusasioissa luotonsaajaa pyydetään 
ottamaan yhteyttä Maksuluoton 
asiakaspalveluun.  
 
Kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös 
kuluttajariitalautakunnan 
(kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen 
asian viemistä kuluttajariitalautakunnan 
käsittelyyn kuluttajan tulee olla 
yhteydessä maistraattien 



 

kuluttajaneuvontaan 
(kuluttajaneuvonta.fi) 

 


