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1.

Luotonantajan nimi ja yhteystiedot

Luotonantaja
Yritystunnus
Osoite
Faksinumero
Puhelinnumero
internetosoite
Sähköposti
2.

Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Luoton kokonaismäärä
Tämä on ylin luottoraja tai kokonaismääräinen summa, joka
on luottosopimuksen myötä käytettävissä.
Luotonoton ehdot
Tässä ilmoitetaan milloin ja miten rahat voidaan nostaa

Luottosopimuksen voimassaoloaika
Maksuerät ja tarvittaessa järjestys, jossa maksut kohdistetaan
eri saatavien lyhentämiseen
Maksettava kokonaismäärä

3.

Vuosikorko tällä hetkellä 22,00 %.
Tällä hetkellä 34,64 %.
Ei
Ei
Ilmoitusmaksu tällä hetkellä 3,95 euroa
Jos Luoton takaisinmaksua ei tehdä oikea-aikaisesti, Pankki veloittaa
myöhästymismaksun (tällä hetkellä 5€) ja muistutusmaksun (tällä
hetkellä 5€), ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen
perintämaksu. Muistutusmaksu peritään, mikäli se on perusteltua.
Jos tilinhaltija ei noudata tiliehtoja, voi TF Bank irtisanoa luoton ja
vaatia ja täysimääräistä maksua yleisten tiliehtojen mukaisesti.
Rekisteröinti maksuhäiriörekisteriin voi tapahtua tilanteessa, jossa
luotto sanotaan irti huomattavasti
myöhästyneen maksun vuoksi.

Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Ennenaikainen takaisinmaksu
Haku tietokannasta
5.

Jatkuva tililuotto, jota voidaan käyttää tavaroiden ja palveluiden
maksamiseen kaupoissa, jotka tekevät
yhteistyötä TF Bankin kanssa.
Luottorajasi päätetään jokaisen oston yhteydessä perustuen
arvioomme luottokelpoisuudestasi.
Luottomäärä on enintään 2 000 euroa.
Luottoa voi käyttää tavaroiden ja palveluiden ostamiseen kaupoissa,
joiden kanssa TF Bank on
yhteistyössä. Mahdollinen käyttämätön luottomäärä voidaan käyttää
myöhemmin, mutta TF Bank AB voi myös rajoittaa sen suuruutta.
Tililuotto on voimassa määrittelemättömän ajan, kuitenkin enintään
36 kuukautta ostoa kohden.
Luotto maksetaan takaisin kuukaisittain saman suuruisina erinä
hakemuksessa valittuna osamaksuaikana. Tällä hetkellä maksuerän
suuruus on vähintään 8 euroa kuukaudessa.
Maksettava kokonaismäärä riippuu käytetyn luoton määrästä ja
valitusta osamaksuajasta. Esimerkki: Ostoksia tehdään 1 000 eurolla
ja valitaan 12 kuukauden osamaksuaika. Kuukausimaksu on 98
euroa. Luoton kokonaiskustannukset ovat siten 171 euroa ja
maksettava kokonaismäärä on 1 171 euroa.

Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat
erisuuruiset lainakorot
Todellinen vuosikorko
Onko luoton saamiseksi otettava:
Vakuutus
muu lisäpalvelu?
Luottosopimukseen liittyvät muut kustannukset
Kustannukset liittyen myöhästyneisiin maksuihin
Myöhästyneet maksut voivat saada vakavia seurauksia (esim.
pakkomyynti) ja vaikeuttaa mahdollisuuksia luoton
saamiseksi.

4.

TF Bank AB
556158-1041
Box 947, SE-501 10 Borås
0800 41 11 44
0206 90591
www.tfbank.fi
info@tfbank.fi

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän
kuluessa.
Luotto voidaan maksaa kokonaan tai osittain takaisin etuajassa ilman
lisäkustannuksia.
Ennen luoton myöntämistä suoritetaan sisäinen ja ulkoinen
luottokelpoisuusarviointi luottotietoyhtiön kautta.

Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) Luontonantajan osalta
Rekisteröinti
Valvova viranomainen
b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö
Luottosopimukseen soveltuva lainsäädäntö

c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Ruotsalainen liiketunnus 556158-1041
Finansinspektionen Ruotsissa
Ota yhteyttä luotonantajaan yllä mainitussa osoitteessa.
Asiakkaalla on oikeus viedä tästä sopimuksesta aiheutuvat
erimielisyydet edelleen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Tästä
velkasuhteesta aiheutuneet kiistat voidaan ratkaista Suomessa sen
paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä
lainansaajalla
on kotipaikkansa.
Asiakas voi kääntyä TF Bankin asiakasvalituksista vastaavan
henkilön puoleen info@tfbank.fi.
Jos tilinhaltija on tyytymätön, voi hän olla myös yhteydessä
Kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi tai
Aluehallintovirastoon www.avi.fi.

