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

SAV-Rahoitus Oyj
Mikonkatu 8A, 00100 HELSINKI
09 3299 3200 (vaihde)
asiakaspalvelu@savrahoitus.fi
09 3299 3260
www.savrahoitus.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luotontyyppi
Luoton kokonaismäärä*
*tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen
mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa
Nostoa koskevat tiedot*

Osamaksu
6 500,00 €

Ajoneuvon hankinnan rahoitus

*tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavilla
Luottosopimuksen voimassaoloaika
Maksuerät

48 kk
Maksettavananne on seuraavaa:
48 x 174,11 €
Maksuväli 1kk
Korko ja käsittelymaksut sisältyvät kuukausittaiseen
maksuerään ja ne on maksettava sovitun eräpäivän
mukaisesti: Annuiteetti

Maksettava kokonaismäärä*
*tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja
mahdollisia liittyviä muita kustannuksia

Luotonmäärä ja kokonaiskustannukset

Luotonmäärä

6 875,00 €

Luottokustannukset yhteensä

1 857,28 €

Maksettava kokonaismäärä*

8 357,28 €

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

Vaadittavat vakuudet

SAV-luotto

Luotonantaja pidättää omistusoikeuden kaupan
kohteeseen

3. Luoton kustannukset
Lainakorko

Kiinteä
6,9%

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton
kokonaismäärälle
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla
erilaisia tarjouksia
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
otettava
- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole
luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen
vuosikorkoon

12,9%

Kyllä, kasko ja osamaksuvakuutus
Ei

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 osamaksueristä ja muista saatavista
määräytyy Korkolain (633/82) ja lakiin myöhemmin
tehtyjen muutosten mukaisesti. Lisäksi ostaja on
velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut.
Maksumuistutus maksun viivästyessä on 5,00
euroa/maksumuistutus.

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

Hakutietokannasta
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.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja
valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot
hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

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.

Kyllä

Ajanjakso jona sitoo luotonantajaa

1 kk

6. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Internet-osoite*

SAV-Rahoitus Oyj
Mikonkatu 8A, 00100 HELSINKI
09 3299 3200 (vaihde)
asiakaspalvelu@savrahoitus.fi
www.savrahoitus.fi

Rekisteröinti

SAV-Rahoitus Oyj on merkitty Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Y-tunnus 1945493-4

Valvova viranomainen

Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta
(www.finanssivalvonta.fi), kuluttaja-asiamies ja
Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) sekä sen alaisina
piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi)

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus
ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa
sopimuksen tekemisesta tai siitä ajankohdasta kun hän on
saanut luottosopimuksen ja muut ennakkotiedot.
Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä
Peruutusmuoto
Kirjallisesti
Osoite
SAV-Rahoitus Oyj
PL 9 (Mikonkatu 8A)
00101 HELSINKI

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin
ennen luottosopimuksen tekoa

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen
ratkaistavaksi, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan
käräjäoikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta
luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Muissa kuin
kuluttajakaupoissa kanne voidaan nostaa myös Helsingin
käräjäoikeudessa. Jos ostajalla ei ole kotipaikkaa
Suomessa, kanne pitää nostaa Helsingin käräjäoikeudessa

Kielijärjestelyt

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

c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisen valitus- ja
oikeussuojamenettelyn olemassaolo

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä
neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saada tietoa ja apua
myös kuluttajaneuvonnasta (www.kuluttajavirasto.fi).
Kuluttajaostaja voi myös saattaa asian kirjallisesti
käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa
erimielisyyden ratkaisemiseksi suosituksen.
Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3, PL 306, 00531
HELSINKI, puh. 010 366 5200(vaihde, sähköposti:
kril@oikeus.fi.

