VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT
1. Luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonvälittäjä
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internet-osoite

Fixura Ab Oy (”Fixura”)
+358 6 361 2111
info@fixura.com
www.fixura.com

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Vertaislaina

Luoton kokonaismäärä

4.000-20.000 euroa

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai
luottosopimuksen mukaisesti käyttöön
annettavaa kokonaissummaa.

Nostoa koskevat ehdot

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat
saatavissa.

Fixuran välittämää lainaa voi nostaa henkilö:
•joka on täysivaltainen ja on vähintään 21vuotias;
•joka on asunut vakituisesti Suomessa
vähintään kaksi vuotta;
•jolla on säännölliset tulot;
•joka on luovuttanut Fixuralle tarvittavat
tiedot luottokelpoisuuden arviointia varten;
•jolla ei ole maksuhäiriömerkintää tai
maksamattomia erääntyneitä Lainoja; ja
•joka ei ole hallituksen jäsenenä yrityksessä,
jolle on rekisteröity maksuhäiriömerkintä.
Fixuralla on oikeus olla myöntämättä lainaa
hakijoille, jotka eivät täytä vaatimuksia.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Fixura siirtää myönnetyn rahasumman
lainanottajan ilmoittamalle pankkitilille
muutaman pankkipäivän kuluessa
lainan nostamisen jälkeen.
Laina-aika on 2-6 vuotta.

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

Lainanottaja lyhentää lainaa kuukausittain
sopimuksen mukaan. Summa, lyhennysaika ja
eräpäivä määräytyvät sopimuksen mukaan.
Sopimuksen mukaiset suoritukset on
maksettava eräpäivään mennessä. Lainan
maksuerä muodostuu korosta, pääoman
lyhennyksestä, lainanhoitomaksusta sekä
mahdollisista lisäpalveluiden veloituksista.
Lainanottajan maksut kohdistetaan
vanhimmasta erästä alkaen siten, että ensin
lainan erääntyneisiin korkoihin ja
erääntyneeseen pääomaan ja vasta sen jälkeen

Maksettava kokonaismäärä

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

Vaadittavat vakuudet

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava
luottosopimuksen yhteydessä.

perintä- ja muihin kuluihin sekä näihin liittyviin
mahdollisiin viivästyskorkoihin.
Maksettava kokonaismäärä määräytyy
sopimuksen mukaan.
Esimerkki 1
Lainanottajalle myönnetään 4.000,00 € laina,
jonka laina-aika on 2 vuotta ja nimelliskorko
9,90 % ja lainanhoitomaksut 12,00 € /kk.
Todellinen vuosikorko on tällöin 16,79 % ja
maksettava kokonaismäärä yhteensä 4.694,25
€.
Esimerkki 2
Lainanottajalle myönnetään 10.000,00 € laina,
jonka laina-aika on 2 vuotta, nimelliskorko
9,90 % ja lainanhoitomaksut 12,50 € /kk.
Todellinen vuosikorko on tällöin 12,55 % ja
maksettava kokonaismäärä yhteensä
11.143,20 €.
Vakuudeton

3. Luoton kustannukset
Lainakorko

Korko 2,90 %-9,90 % luoton määrästä. Korko
lasketaan päivittäin. Korko maksetaan
sopimuksen mukaan.

Todellinen vuosikorko

Todellinen kulut huomioiva vuosikorko on
9,30 %-16,80 %. Korko maksetaan sopimuksen
mukaan.

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

Todellinen vuosikorko on laskettu
luottosopimuksen laatimishetkellä olettaen,
että luotto nostetaan kokonaisuudessaan,
luoton korko laskee maksusuunnitelman
mukaisesti ja että kulut pysyvät samana koko
luottoajan ja luotto maksetaan takaisin
sopimuksessa sovittuina kuukausierinä
kuukauden välein. Laskelmassa on otettu
huomioon luoton perustamiseen,
nostamiseen ja sopimuksen mukaiseen
takaisinmaksuun liittyvät kulut.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai
markkinoiduin ehdoin otettava
– vakuutus

Ei

– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva
sopimus

Ei

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

Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta
johtuvat kustannukset

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

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

Lainanhoitomaksu on 0,01 % päivässä lainan
alkuperäisestä lainapääomasta laskettuna.
Lainanhoitomaksu veloitetaan
lainasopimuksen mukaisesti 0,30 %
kuukausittain tai 3,65 % vuosittain.
Lainanhoitomaksut voivat kuitenkin olla
yhteensä enintään 150,00 euroa vuodessa.
Fixuran lainanvälitystoiminta ei ole ALVvelvollista, ja siitä syystä mitkään yllä mainitut
kulut eivät sisällä arvonlisäveroa.
Jos maksueriä ei makseta viimeistään
eräpäivänä, lainanottaja on velvollinen
maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista
viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.
Mikäli edellä mainitusti määräytyvä
viivästyskorko on alempi, kuin lainalle
eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava
korko, viivästyskorkoa on korkolain 4 §:n 2
momentin mukaisesti maksettava saman
perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin
ennen eräpäivää laina-aikana ja enintään
sadankahdeksankymmenen (180)
vuorokauden ajan siitä, kun laina on
kokonaisuudessaan erääntynyt.
Kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään
5,00 euron kulu.
Mikäli maksamattomien laskujen arvo on
yhteensä 5,0 % tai enemmän lainan
alkuperäisestä pääomasta, erääntyy laina
kokonaan. Perintään lähetettyihin asioihin
lisätään perintätoimiston maksut sekä
viivästyskorko.
Maksujen toistuva maksamatta jättäminen voi
johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin ja
mahdollisesti aiheuttaa
maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin, mikäli
erääntyneet erät peritään ulosottoteitse.

Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa luoton
saamista tulevaisuudessa.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu

Kyllä

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14
päivän kuluessa.
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa
luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan
tai osittain.

Lainanottaja voi halutessaan maksaa lainansa
kokonaan takaisin aikaisemmin, kuin
maksusuunnitelmaan on merkitty.
Tässä tapauksessa lainanottaja maksaa jäljellä
olevan pääoman, avoimen koron ja avoimet
lainanhoitomaksut sekä luottosopimuksessa
eritellyt lainan perustamisesta aiheutuneet
todelliset kulut.
Lainanottajan ei tarvitse maksaa
lainanhoitomaksuja eikä korkoa jäljellä olevalta,
käyttämättömältä laina-ajalta. Pyydämme
lainanottajaa ottamaan asiakaspalveluumme
yhteyttä ennen lopullisen suorituksen
tekemistä.

Haku tietokannasta

Mikäli lainanottaja haluaa lyhentää lainan
pääomaa maksamalla suuremman summan
kerralla, hän voi tehdä sen käyttämällä sen
hetkisen laskun viitenumeroa.
Kyllä

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Kyllä

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.
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja
maksutta luottosopimusluonnos. Tätä
säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei
pyynnön esittämishetkellä ole halukas
tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa
asutte
Fixura Ab Oy
Puhelinnumero
+358 6 361 2111
Sähköpostiosoite
info@fixura.com
Internet-osoite
www.fixura.fi
Rekisteröinti:

Fixura Ab Oy on merkitty Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin yhteisötunnuksella 22466397.
Fixura Ab Oy on merkitty Aluehallintoviraston
ylläpitämään luotonantaja- ja
vertaislainavälittäjärekisteriin.

Valvova viranomainen:

Kuluttajaluottoja valvovat ja asianomaisia
valvontaviranomaisia ovat kuluttaja-asiamies ja
kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä
aluehallintovirastot (www.avi.fi).

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö:

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa
luottosopimus ilmoittamalla siitä
luotonvälittäjälle 14 päivän kuluessa
luottosopimuksen allekirjoittamishetkestä.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja se
tulee lähettää kohdassa 1. ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen.
Lainanottajan on maksettava sanottu korvaus
sekä palautettava velkakirjan nojalla saamansa
varat Fixuralle viivytyksettä ja viimeistään 30
päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen
muuten raukeaa.
Mikäli luotonsaaja käyttää
peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on
velvollinen suorittamaan luotonvälittäjälle
luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut
luotonsaajan käytettävissä.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo
asiakassuhteen teihin ennen
luottosopimuksen tekoa

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettava
lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista
tuomioistuinta koskeva lauseke

Luotonsaaja voi nostaa lainasopimuksesta
aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen
kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Jollei
luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa,
riitaisuudet käsitellään luotonvälittäjän

kotipaikan käräjäoikeudessa. Lainasopimukseen
sovelletaan Suomen lakia.
Kielijärjestelyt

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja
sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen
aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä.

c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo:

Luotonsaajalla on oikeus saattaa
luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet
kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 Helsinki
Puh: 029 566 5200
sähköposti: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi

