Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot (SECCI-tiedot)
1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tarvittaessa
Luotonvälittäjä
Osoite
Puhelinnumero Sähköpostiosoite

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön
annettavaa kokonaissummaa

Komplett Bank ASA
PL 7640, 00002 Helsinki
09 42452288
asiakaspalvelu@komplettbank.fi
Sovelletaan vain, jos välittäjä on välittänyt lainan

Jatkuva kuluttajaluotto (limiittiluotto)
10 095,00 € = Myönnetty luottomäärä 10 000,00 € + avausmaksu 95,00 €
Lopullista summaa voidaan pienentää annettujen tietojen perusteella tai
hakemus voidaan hylätä.

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

Luoton voi saada pankkitililleen tai sillä voidaan maksaa olemassa olevia
velkoja sen jälkeen kun luotonantaja on myöntänyt luoton.

Maksuerät

Joustoluotto on aikarajaton luotto, jossa asiakkaan täytyy vähintään maksaa
kuukausittain kuukausilaskussa ilmoitetut korot ja kulut, mutta asiakas voi
itse päättää luoton lyhennystahdista. Takaisinmaksun kuukausi erän suuruus
riippuu asiakkaan valitsemasta lyhennystahdista. Alla olevasta taulukosta
selviää kuukausittain maksettavan erän suuruus kun maksetaan korot, kulut
ja luotonlyhennys.

Jatkuvasti voimassa oleva luotto

Asiakkaan täytettyä 65 vuotta oikeus käyttää luottolimiitin käyttämätöntä
määrää lakkaa ja lainaa tulee alkaa lyhentää kuukausittain tasalyhennyksin
siten, että l luottomäärä kertyneine korkoineen ja kuluineen tulee
maksettua takaisin siihen mennessä kun asiakas täyttää 75 vuotta.
Luotonantaja toimittaa ennen lyhennysvelvollisuuden alkamista asiakkaalle
lyhennystaulukon.
Lyhennystahti
Ilman luotonlyhennystä
15 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
1 vuosi

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

Maksettava kuukausierä
111,00 €
131,26 €
154,75 €
234,77 €
913,23 €

Joustoluotto on aikarajaton luotto, jossa asiakkaan täytyy vähintään maksaa
kuukausittain kuukausilaskussa ilmoitetut korot ja kulut, mutta asiakas voi
itse päättää luoton lyhennystahdista. Takaisinmaksettavan kokonaismäärän
suuruus riippuu asiakkaan valitsemasta lyhennystahdista. Alla olevasta
taulukosta selviää takaisinmaksettavan kokonaismäärän suuruus kun
maksetaan korot, kulut ja luotonlyhennys.
Lyhennystahti
15 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
1 vuosi

Maksettava kokonaissumma
23 626,80 €
18 570,00 €
14 086,20 €
10 958,76 €
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3. Luoton kustannukset
Lainakorko ja tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset
lainakorot
Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia
tarjouksia.

Laina
Nimelliskorko lasketaan Euribor 3kk -0,30 % + marginaali 12,90 %, joten
tämänhetkinen nimelliskorko on 12,60 %
Joustoluotto on aikarajaton luotto, jossa asiakkaan täytyy vähintään maksaa
kuukausittain kuukausilaskussa ilmoitetut korot ja kulut, mutta asiakas voi
itse päättää luoton lyhennystahdista. Maksettavan todellisen vuosikoron
suuruus riippuu asiakkaan valitsemasta lyhennystahdista. Alla olevasta
taulukosta selviää todellisen vuosikoron suuruus kun kuukausittain
maksetaan korot, kulut ja luotonlyhennys. Tämä perustuu seuraavaan:
Luoton kokonaismäärä 10 095,00 €
Tämänhetkinen nimelliskorko 12,60 % vuodessa.
Lyhennystahti
15 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
1 vuosi

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

Todellinen vuosikorko
14,40
14,56
14,91
16,57

Ei
Ei

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne
eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon
Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Avausmaksu 95,00 € lisätään luottomäärään siten että kerryttää korkoa
Kuukausimaksu 5 €
Laskutusmaksu paperilaskuista 5 €
Lisäkopio paperisesta tiliotteesta 5 €

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen
liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Luotonantaja voi korottaa yksipuolisesti luoton maksuja ja kuluja, jos
muutos on asiallisesti perusteltu luotonantajan kuluilla tai luotonantajan
hintarakenteen muuttumisella, lainsäädännön muutoksella tai
viranomaispäätöksellä

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

Nykyisten sääntöjen perusteella voidaan periä seuraavat maksut.
Viivästyskorko vastaa nimelliskorkoa 180 päivän ajan siitä, kun luotto on
kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ja sen jälkeen viivästyskorko
määräytyy Suomen korkolain mukaan (tällä hetkellä 7,00 % vuodessa).
Kertynyt korko ja maksu pääomitetaan (lisätään luottosummaan)
kuukausittain, ks. yleisten ehtojen kohta 6.
Luotonantajan vaatimusmaksut
Maksumuistutusmaksu 5 €
Perintäilmoitus 5 €
Maksun viivästyessä peritään lisäksi perintäkustannukset Suomen saatavien
perintää koskevan lain mukaisesti sekä ulosmittauksen ja muiden
pakkotoimien yhteydessä voimassa olevien säädösten mukaiset

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus

Kyllä

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

Kyllä. Tällaisissa tapauksissa on maksettava korot, maksut ja kulut käytetyltä
laina-ajalta maksupäivään saakka

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.
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5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) luotonantajan osalta
Rekisteröinti
Yritystunnus

Norjan kaupparekisteri
998997801

Valvova viranomainen

Norjan Finanssivalvonta, Finansinspektionen, Postbox 1187, Sentrum, NO0107 Oslo, Norge sekä rajallisesti Suomen Finanssivalvonta, PL 103, 00101
Helsinki.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5 (Siltasaarenkatu 12 A), 00531 Helsinki, puh.
+358 (0)29 505 3000.

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Ota yhteys luotonantajaan kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen. Maksa
viimeistään 30 kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä takaisin
luottomäärä ja nimelliskorko luoton käyttöönotosta luoton takaisinmaksuun
saakka.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen
luottosopimuksen tekoa

Suomen laki.

Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntö

Luottosuhdetta säätelee Suomen kuluttajansuojalaki.

Toimivaltainen tuomioistuin

Riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, ellei luottoasiakas ole
itse pannut asiaa vireille luotonantajan kotipaikan yleisessä
tuomioistuimessa.

Kielijärjestely

Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomeksi. Viestinnässä käytetään
suomen kieltä.

c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen
olemassaolo

Ota yhteys luotonantajaan mahdollisten valitusten vuoksi
Komplett Bank ASA
PL 7640, 00002 Helsinki
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@komplettbank.fi, 09 42452288,
www.komplettbank.fi
Kuluttajilla on myös oikeus mm. kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen
(PL 306 (Hämeentie 3), 00531 Helsinki, puh. +358 (0)10 086 330,
kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi) saadakseen lautakunnan suosituksen
riidan ratkaisemiseksi. Asian saattamiseksi kuluttajariitalautakunnan
ratkaistavaksi, luottoasiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan
(http://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/)
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