VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

1. Luotonantajan/Luotonvälittäjän nimi ja yhteystiedot

Luotonantaja
Osoite

Ab Compass Card Oy Ltd
Nygatan 2, 22100 Mariehamn
0204 29 033

Puhelin
customerservice@compasscard.fi
Sähköposti
Luotonvälittäjä
Osoite

Suomen AsuntoHypoPankki Oy
PL509
00101 HELSINKI
09 228 361

2. Kuvaus luottotuotteen pääominaisuuksista

Luottotyyppi

KY MasterCard –luottokortti, jatkuva luotto

Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti
käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

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

1 000 - 10000 euroa

Luoton nostaminen edellyttää, että kortinhaltija on allekirjoittanut
MasterCard -luottokorttia koskevan sopimuksen sekä hyväksynyt
MasterCard -luottokortin yleiset ehdot.
Kortinantajalla on oikeus evätä luoton tai sen osan käyttäminen, jos
velan ehtojen mukainen eräännyttämisperuste on olemassa.
Luoton käyttämisen edellytysten täyttyessä luotto on käytettävissä
asiakkaalle toimitettavaa korttia käyttäen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Korttiin liitetty luotto on voimassa toistaiseksi.

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

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä maksusuunnitelman
mukaisesti. Kuukausierä määräytyy sovittuna prosenttiosuutena
laskutusajankohtana käytössä olevasta luottosaldosta. Pienin
kuukausierä on 30 euroa. Kuukausierään lisätään korko
maksamattomalle pääomalle, tilinhoitomaksut ja mahdolliset muut
maksut sekä mahdollinen viivästyskorko. Jos luottosaldo on alle 30
euroa, laskutetaan koko käytössä oleva luottosaldo
kokonaisuudessaan.
Maksettu rahamäärä kohdistetaan ensiksi luoton korkoon,
viivästyskorkoon, maksuihin, palkkioihin ja provisioihin ja sen jälkeen
pääomaan.

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

Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, sen takaisinmaksusta
ja luottosopimuksen voimassaoloajasta.
Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, jos luottoa on
esimerkiksi 1 500 euroa, korkoineen ja kuluineen olettaen, että
luottoaika on yksi vuosi, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät
samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman
määräisenä eränä kuukauden välein: 1599 euroa
Laskelmassa on otettu huomioon luoton perustamiseen,
nostamiseen ja sopimuksen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät
kulut.

Vaadittavat vakuudet
Tässä kuvataan vakuus, joka Teidän on annettava
luottosopimuksen yhteydessä.

Luotto myönnetään ilman vakuutta.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat
erisuuruiset lainakorot

Luoton korko on luottosuhteen alkaessa luottohakemuksen
allekirjoituskuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä noteerattu 3kk
euribor-korko (viitekorko) lisättynä 6,50 prosenttiyksiköllä.
Viitekoron arvo tarkistetaan korontarkistuspäivinä luottotilin ehtojen
mukaisesti.

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

Todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 12,03% (10/2019)

Laskennassa on käytetty 1500 euron käytössä olevaa luottoa, 3 kk:n
euribor-korkoa ja oletettu, että laina-aika on yksi vuosi, luotto
maksetaan takaisin 12 yhtä suurena eränä, ja että luoton korko,
maksut, palkkiot ja provisiot ovat muuttumattomat koko laina-ajan.
Laskelmassa on käytetty oletuksena e-laskua.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
- luoton vakuudeksi vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus?

Ei
Ei

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

Muut kustannukset

Erityisen maksuvälineen (esim. luottokortin) käyttämisestä
aiheutuvien kulujen määrä

Korttiin liittyvät maksut, palkkiot ja provisiot sekä välittömät kulut
kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.
Palveluhinnasto on nähtävänä luotonvälittäjän konttorissa sekä
osoitteessa www.compasscard.fi.
Maksunsaajalla on oikeus veloittaa kortinhaltijalta maksu korttia
käyttäen tehdyistä maksuista ja käteisnostoista.
KY MasterCard –luottokortti:
Vuosimaksu:
MasterCard pääkortti 0 euroa ja rinnakkaiskortti 0 euroa
Tilinhoitomaksu: 4 euroa/lasku
Palkkio paperilaskusta: 3euroa/lasku
Muut maksut, palkkiot ja provisiot:
- Luotto-ominaisuudella tehty käteisnosto palkkio 2 euroa ja 2,5 %:n
provisio noston määrästä.

- Muussa valuutassa kuin euroissa tehtyjen ostojen ja käteisnostojen
euroiksi muuntamisen yhteydessä veloitettava valuutanvaihtopalkkio
1,95% tapahtumamäärästä
- Myönnetyn luottorajan muutoshakemus 10 euroa
- Luottorajan ylitys 10 euroa
- Maksusuunnitelman muutos 5 euroa
- Kirjallinen maksusuunnitelma 10 euroa
- Löytöpalkkio 15 euroa
- Uuden kortin tilaaminen 15 euroa
- Uuden tunnusluvun tilaaminen 10 euroa
- Kuittikysely 5 euroa/kuitti
- Kirjalliset selvitykset 17 euro/alkanut tunti
- Kortinhaltijan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus 10
euroa
- Laskujäljennöksen tilaaminen 5 euroa/jäljennös

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Kortinantajalla on oikeus muuttaa korttisopimusta, yleisiä ehtoja ja
palveluhinnastoa. Kortinantaja ilmoittaa kortinhaltijalle kirjallisesti tai
digitaalisesti korttisopimuksen, yleisten ehtojen tai palveluhinnaston
muutoksesta. Muutos tulee voimaan aikaisintaan kahden (2)
kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus lähetettiin kortinhaltijalle.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksun viivästyessä erääntyneestä velasta peritään korkolain
mukainen viivästyskorko sekä mahdolliset perimiskulut.
Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin luotosta
veloitettava korko.

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

Maksumuistutuksesta veloitetaan 5 euroa/maksumuistutus.
Kortinhaltija on velvollinen maksamaan velan perinnästä aiheutuvat
kulut ja maksut.
Jos luotonantaja on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle,
perintätoimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamiehen laskutus
siirtyy perintäkuluihin.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus Kyllä/Ei
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän
kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti
takaisin kokonaisuudessaan tai
osittain.

Kyllä

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen
takaisinmaksun yhteydessä

Ei

Haku tietokannasta

Kortinantaja voi korttia ja luottoa myöntäessään ja valvoessaan
käyttää kortinhaltijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan
Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto
tietokantaan tehdystä halusta, 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

Kyllä

luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään
luottosopimusta teidän kanssanne.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
(a) Luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte

Ab Compass Card Oy Ltd

Osoite

Nygatan 2, 22101 Mariehamn

Puhelin
Sähköposti

0204 29 033
customerservice@compasscard.fi

Rekisteröinti

Ab Compass Card Oy Ltd on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella
2082853-4

Valvova viranomainen

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

(b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Kortinhaltijalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä
kortinantajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun
kortinhaltija on saanut pysyvällä tavalla kappaleen
luottosopimuksesta sekä etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot. Jos
kortinhaltija peruuttaa luottosopimuksen, kortinantaja veloittaa
luotosta korkoa siltä ajalta, jonka luotto on ollut kortinhaltijan
käytettävissä. Maksettavan koron määrä on ilmoitettu
korttisopimuksessa. Kortinhaltijan on viivytyksettä ja viimeistään 30
päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä palautettava luottosopimuksen perusteella saamansa
varat korkoineen, muussa tapauksessa peruuttaminen raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen Teihin ennen
luottosopimuksen solmimista

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään ja ratkaistaan
siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kortinantajalla on
kotipaikka tai jonka tuomiopiirissä kortinantajan hallintoa
pääasiallisesti hoidetaan taikka siinä käräjäoikeudessa Suomessa,
jonka tuomiopiirissä kortinhaltijalla on kotipaikka tai vakituinen
asuinpaikka. Jollei kortinhaltijalla ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa
Suomessa, riitaisuudet käsitellään ja ratkaistaan siinä
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kortinantajalla on kotipaikka
tai jonka tuomiopiirissä kortinantajan hallintoa pääasiallisesti
hoidetaan.

Kielijärjestelyt

Suomi / Ruotsi

(c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen
olemassaolo

Kortinhaltija voi saattaa erimielisyyden, joka koskee MasterCard luottokorttia koskevia yleisiä ehtoja ja sopimusta, Vakuutus- ja
rahoitusneuvonnan tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan
tai Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

