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1. Luotonantajan/luotonväli�äjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
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2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

 

Luo�otyyppi Jatkuva luo�o

Luoton kokonaismäärä  
 
Tämä tarkoi�aa luo�orajaa tai luo�osopimuksen mukaisesti
käy�öön anne�avaa kokonaissummaa.

Luo�oraja 300 euroa

Nostoa koskevat ehdot  
 
Tämä tarkoi�aa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luo�o maksetaan luotonhakijalle, kun luo�osopimus on
syntynyt luotonhakijan tekemään luo�ohakemukseen ja
sen nojalla tehtyyn hyväksy�yyn luo�opäätökseen
perustuen. 
 
Luoton nostohakemus käsitellään luotonantajan
järjestelmässä yleensä noin 2-3 päivän sisällä siitä, kun
luotonhakija on saanut ilmoituksen hyväksytystä
luo�opäätöksestä. Luo�o siirretään luotonsaajan tilille heti
käsi�elyn jälkeen. 
 
Luotonsaaja voi nostaa 300 euroa käyte�äväkseen kerralla
kokonaisuudessaan tai useammassa erässä. Ensimmäisen
noston on kuitenkin oltava vähintään 100 euroa.
Luotonsaaja voi tehdä lisänostoja 300 euron luo�orajan
pui�eissa edelly�äen, e�ä luotonsaajalla ei ole edellisistä
nostoista maksama�a luoton erääntyny�ä avointa saldoa.

Luo�osopimuksen voimassaoloaika Luo�osopimus on jatkuva ja voimassa toistaiseksi.

Maksuerät ja tarvi�aessa se järjestys, jossa maksut
kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Nostetun luoton kuukausi�aiset, luo�osopimuksen
mukaisina eräpäivinä erääntyvät takaisinmaksuerät
muodostuvat seuraavasti: 
 
Ensimmäinen takaisinmaksuerä muodostuu:

5 euron kertaluonteisesta avausmaksusta, ja
maksama�a olevalle avoimelle luo�opääomalle
kertyneestä luo�okorosta (vuotuisen luo�okoron
suuruus 20 %).

Ensimmäisen takaisinmaksuerän jälkeiset
takaisinmaksuerät muodostuvat:

Luo�opääoman lyhennyksestä, joka on 33,33 %
avoimesta luo�opääomasta, ja



maksama�a olevalle avoimelle luo�opääomalle
kertyneestä luo�okorosta (vuotuisen luo�okoron
suuruus 20 %).

Takaisinmaksuerä on kuitenkin aina vähintään 100 euroa
lukuun o�ama�a ensimmäistä ja viimeistä maksuerää, jotka
voivat olla tätä pienemmät. 
 
Luotonantaja lähe�ää luotonsaajalle kuukausi�ain
takaisinmaksuerien mukaiset laskut. Ensimmäinen lasku
lähetetään luotonsaajalle 30 päivän kulu�ua
luo�osopimuksen solmimisesta, ja siitä eteenpäin aina
yhden (1) kuukauden välein. Laskut erääntyvät
makse�avaksi 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
Mikäli laskun eräpäivä osuu muuhun kuin pankkipäivään,
erääntyy maksuerä makse�avaksi seuraavana
pankkipäivänä. 
 
Takaisinmaksuerät ovat minimilyhennyksiä. Luotonsaaja
voi halutessaan maksaa takaisinmaksuerää suurempia
lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti takaisin ilman
lisäkustannuksia. 
 
Kuukausi�aiset takaisinmaksuerät saa�avat muu�ua,
mikäli luotonantaja ja luotonsaaja sopivat erillisistä
lisäpalveluista tai eräpäivän siirrosta.

Makse�ava kokonaismäärä  
 
Tarkoi�aa lainapääoman määrää sekä korkoja ja
mahdollisia luo�oonne lii�yviä muita kustannuksia.

Luoton kokonaismäärä riippuu noste�avan luoton
määrästä ja sen takaisinmaksuajasta. Korkeintaan
noste�avissa oleva pääoma (luo�oraja) on 300 euroa.
Ensimmäisen luoton noston on oltava vähintään 100 euroa.  
 
Esimerkki 20% vuotuisella luo�okorolla  

Noste�ava määrä 300 euroa maksetaan neljän (4)
kuukauden aikana takaisin luo�osopimuksessa
määrä�yjen takaisinmaksuerien mukaisesti
Makse�ava:

Pääoma 300 €
Avausmaksu 5,00 €
Luo�okorko 15,18 €
Yhteensä 320,18 € josta korkojen ja kulujen
osuus on 20,18 €

Vuotuisen, luoton pääomalle makse�avan
luo�okoron suuruus on 20 %.
Todellinen vuosikorko on 36,96 %.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko Kiinteä 20 %:n vuotuinen luo�okorko.

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

KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 300 euron luotolle
on 36,96 %. Todellinen vuosikorko sisältää luoton
avausmaksun 5 euroa sekä 20 % vuotuisen luo�okoron, jota
maksetaan luoton avoimelle pääomalle.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
ote�ava

- vakuutus Ei

- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus  
 
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan
tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Ei



Muut kustannukset

- laskutuspalkkio, veloitetaan jokaisen maksuerän
yhteydessä

Ei

- avausmaksu 5 euroa

- liikasuoritusten selvi�ely, jos aiheeton suoritus tai ylisuuri
maksu on seurausta velallisen omasta huolima�omuudesta

10 euroa

- vii�ee�ömän maksusuorituksen selvi�äminen 10 euroa

- luotonsaajan nimi- ja yhteistietojen selvi�ely luotonsaajan
antamien virheellisten tietojen johdosta

15 euroa

- luotonsaajan luo�okelpoisuusarvioinnin tekeminen 10 euroa

- luotonsaajan pyynnöstä toimite�ava korko- ja
saldotodistus

Ensimmäinen todistus 0 euroa, seuraavat vähintään 35
euroa tai 70 euroa / tunti / todistus

- eräpäivän siirto 5 euroa, luotonsaaja voi pyytää eräpäivän siirtoa enintään
neljä (4) kertaa vuoden aikana

- selvitystyö luotonsaajan pyynnöstä 35 euroa tai 70 euroa / tunti

- velkajärjestely- ja rikosasioiden selvitystyö 120 euroa / tunti

- eräänny�ämiskulu 85 euroa

- maksumuistutus 5 euroa (lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan
viivästyksestä viivästyskorkoa sekä muut
perimiskustannukset ”Maksuviivästyksestä aiheutuvat
kulut” –kohdan mukaisesti.)

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä maini�uja
luo�osopimukseen lii�yviä kustannuksia voidaan muu�aa

Luotonantajalla on oikeus muu�aa luoton sopimusehtoja
ilmoi�amalla muutoksista luotonsaajalle pysyvällä tavalla
kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää
luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen
oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen
päätöksestä. Ilmoitus tehdään luotonsaajalle pysyvällä
tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. Luo�osopimus
jatkuu muutetun mukaisena, jollei luotonsaaja ilmoituksen
saatuaan ilmoita ennen muutoksen voimaanastumista
kirjallisesti luotonantajalle, e�ei hän hyväksy
sopimusehtojen muutosta. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy
sopimusehtojen muutosta, on hänellä oikeus irtisanoa
luo�osopimus pää�ymään väli�ömästi. Luotonsaaja ei
maksa kuluja sopimusehtojen muutoksen perusteella
tekemästään irtisanomisesta.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut 
 
Maksun maksama�a jä�ämisellä voi olla vakavia
seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen
voi vaikeutua.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan
maksuviivästymisestä ja perinnästä aiheutuvat kohtuulliset
kulut. 
 
Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä vuotuista
viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä
maksupäivään. Mikäli luotonantajan perimä lainakorko on
korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on
luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa
180 päivän ajan siitä, kun myönne�y luo�o on
kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koskeva
tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun
ajanjakson pää�ymistä, lainakorkoa on makse�ava saman
perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion
antamiseen. 
 
Muistutusmaksu maksun viivästyessä on 5,00 € /



maksumuistutus. Lisäksi luotonsaaja on velvollinen
maksamaan viivästyksestä aiheutuvat muut kohtuulliset
perimiskulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

 

Peruu�amisoikeus  
 
Teillä on oikeus peruu�aa luo�osopimus 14 päivän
kuluessa.

Luotonsaajalla on oikeus peru�aa luo�osopimus 14 päivän
kuluessa luo�osopimuksen tekemisestä tai siitä
myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut
pysyvällä tavalla kappaleen luo�osopimuksesta.

Ennenaikainen takaisinmaksu  
 
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luo�o
ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osi�ain.

Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luo�o
ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osi�ain.
Luotonantajalla on oikeus periä ennenaikaiseen maksuun
asti kertyneet korot ja avausmaksu.

Haku tietokannasta  
 
Luotonantajan on anne�ava Teille maksu�a väli�ömästi
tieto luo�otietorekisteriin tehdystä hausta, jos
luo�ohakemus on hylä�y tämän haun perusteella. Tätä ei
sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan
yhteisön lainsäädännössä kielle�y tai se on
oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden
tavoi�eiden vastaista.

Luotonantaja tarkistaa luo�oa myöntäessään ja valvoessaan
hakijan henkilöluo�otiedot. Luo�otiedot hankitaan
Suomen Asiakastieto Oy:n luo�orekisteristä tai Bisnode
Finland Oy:ltä.  
 
Hyväksyessään luo�osopimuksen ehdot ja lähe�äessään
luo�ohakemuksen Luotonsaaja antaa luotonantajalle
oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia
tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista
luo�ohakemuksen käsi�elyä varten. Luotonsaaja antaa
luotonantajalle luvan luovu�aa näitä luotonsaajaa koskevia
tietoja hänen luotoistaan muille luotonantajille.

Oikeus saada luo�osopimusluonnos  
 
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksu�a
luo�osopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos
luotonantaja ei pyynnön esi�ämishetkellä ole halukas
tekemään luo�osopimusta teidän kanssanne.

Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksu�a
luo�osopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos
luotonantaja ei pyynnön esi�ämishetkellä ole halukas
tekemään luo�osopimusta luotonsaajan kanssa.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä anne�avat lisätiedot

 

a) luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asu�e

Osoite taskulaina.fi / Euro24 Finance Oy, Aurakatu 8, 20100 Turku

Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@taskulaina.fi

Internet osoite www.taskulaina.fi

Rekisteröinti taskulaina.fi / Euro24 Finance Oy on merki�y Paten�i- ja
Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-
tunnus 2359181-9

Valvova viranomainen Kulu�ajaluo�oja valvovat kulu�aja-asiamies,
Kulu�ajavirasto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

b) luo�osopimuksen osalta

Peruu�amisoikeuden käy�ö Luotonsaajalla on oikeus peruu�aa tekemänsä
luo�osopimus ilmoi�amalla siitä 14 päivän kuluessa
sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä
ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla
kappaleen luo�osopimuksesta. 
 
Luoton peruu�amisesta on ilmoite�ava luotonantajalle



kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla, esimerkiksi
sähköpostilla. Peruu�amisilmoituksen tulee olla yksilöity ja
sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: luotonsaajan
nimi ja henkilötunnus, ilmoitus luo�osopimuksen
peruu�amisesta sekä paikka ja päiväys. 
 
Luotonsaajan on palaute�ava viivytykse�ä ja viimeistään
30 päivän kuluessa peruu�amisilmoituksen lähe�ämisestä
luotonantajalle saamansa varat ja suorite�ava luoton koron
ajalta, jonka luo�o on ollut luotonsaajan käyte�ävissä.
Muussa tapauksessa peruutus raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin
ennen luo�osopimuksen tekoa

Suomen laki

Luo�osopimukseen sovelle�avaa lainsäädäntöä ja/tai
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Luo�osopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
Luotonsaaja voi nostaa tästä kulu�ajaluo�osopimuksesta
aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Suomessa
sijaitsevan kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa
käräjäoikeudessa. Luotonantaja voi nostaa tästä
kulu�ajaluo�osopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia
koskevan kanteen luotonsaajan Suomessa sijaitsevan
kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa.
Jollei luotonsaajalla ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa,
luotonantaja voi nostaa kanteen luotonantajan kotipaikan
käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada Vakiomuotoiset
eurooppalaiset kulu�ajaluo�otiedot ja luo�osopimusehdot
suomen kielellä.

c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamene�elyjen olemassaolo

Luotonsaajalla on oikeus saa�aa luo�osuhteesta johtuvat
erimielisyydet Kulu�ajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kulu�ajariitalautakunnan käsi�elyyn
luotonsaajan tulee olla yhteydessä maistraa�ien
kulu�ajaneuvontaan (kulu�ajaneuvonta.fi).

LUOTTOSOPIMUS

1. Osapuolet

Luotonantaja

taskulaina.fi / Euro24 Finance Oy 
Y-tunnus 2359181-9 
Aurakatu 8, 20100 Turku 

Luotonsaaja

Nimi:  
Henkilötunnus:  
Osoite:  
Postinumero:  
Postitoimipaikka:  
Puhelinnumero:  
Sähköposti:  
Tilinumero:  
 
Sopimuspäivämäärä:

2. Tarjo�ava luo�o ja luo�okustannukset

Luo�o

Osapuolten välisen luo�osopimuksen muodostavat tämä hyväksytyn luo�ohakemuksen tietojen perusteella laadi�u
luo�osopimus ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulu�ajaluo�otiedot (jäljempänä ”luo�osopimus”)

Luo�osopimus on jatkuva ja toistaiseksi voimassa oleva limii�iluo�osopimus.



Luotonantajan luotonhakijalle myöntämä luoton määrä on kolmesataa (300) euroa, jonka luotonhakija voi nostaa käyte�äväkseen
kerralla kokonaisuudessaan tai useammassa erässä. Ensimmäisen noston on kuitenkin oltava vähintään sata (100) euroa.

Luotonsaaja voi tehdä lisänostoja luotonantajan myöntämän 300 euron luo�orajan pui�eissa edelly�äen, e�ä luotonsaajalla ei ole
edellisistä nostoista maksama�a luoton erääntyny�ä avointa saldoa.

Luo�okustannukset

Avausmaksu: Luotosta peritään luoton avausmaksu, joka on 5,00 euroa.

Luoton korko: Luoton vuotuinen luo�okorko on kiinteä 20 %, jota maksetaan avoinna olevalle luoton pääomalle. Luotonsaajan
koronmaksuvelvollisuus luotonsaajalle maksetulle luo�osummalle alkaa sinä päivänä, jona luo�osumma on siirre�y
luotonsaajan luo�ohakemuksessa ilmoi�amalle pankkitilille. Korkoa lasketaan todellisten korkopäivien mukaisesti käy�äen
jakajana 365:�ä.

Tässä luo�osopimuksessa ”luoton avoimella saldolla” tarkoitetaan tietyllä hetkellä maksama�a olevaa luoton pääomaa, luoton
korkoa ja avausmaksua.

3. Luoton myöntäminen ja luo�osopimuksen syntyminen

Luoton myöntää Euro24 Finance Oy (”luotonantaja”). Luo�o voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on
vähintään 20-vuotias, asuu vakituisesti Suomessa, jolla ei ole luo�ohäiriömerkintöjä, ja joka luotonantajan arvion mukaan
kykenee suoriutumaan luoton takaisinmaksusta (jäljempänä ”luotonhakija” tai ”luotonsaaja”).

Luoton hakeminen tapahtuu täy�ämällä luo�ohakemus luotonantajan www-sivulla sekä toimi�amalla luo�ohakemuksen
lii�eeksi luotonantajan edelly�ämät dokumentit luotonhakijan maksukyvyn arvioimiseksi. Ennen kuin luo�ohakemus siirtyy
luotonantajan käsiteltäväksi, eli hyvissä ajoin ennen luo�osopimuksen syntymistä, luotonhakijalle toimitetaan luotonhakijan
luo�ohakemuksessa ilmoi�amaan sähköpostiosoi�eeseen pysyvällä tavalla seuraavat asiakirjat (”luo�osopimusasiakirjat”)
luotonhakijan tutustu�avaksi:

vakiomuotoiset eurooppalaiset kulu�ajaluo�otiedot;
tämä luo�osopimus; ja
asiakasrekisterin tietosuojaseloste luotonhakijan ja luotonsaajan henkilötietojen käsi�elystä.

Luotonhakija voi tallentaa ja tulostaa näin saamansa luo�osopimusasiakirjat pysyvällä tavalla muu�uma�omina.

Luo�ohakemus on aina henkilökohtainen, ja luotonhakija vastaa siitä, e�ä luo�ohakemuksessa annetut tiedot ovat oikeat.
Lähe�äessään luo�ohakemuksen luotonhakija antaa nimenomaisen suostumuksensa luo�otietojensa tarkistamiseen.
Henkilötietojen käsi�elystä on kerro�u tarkemmin Euro24 Finance Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Luo�osopimus syntyy, kun luotonantaja on tehnyt luo�ohakemukseen perustuvan hyväksyvän luo�opäätöksen ja luotonsaaja
on sähköisesti allekirjoi�anut luo�osopimuksen. Luoton nostohakemus käsitellään luotonantajan järjestelmässä noin kahden (2) -
kolmen (3) päivän kuluessa luo�osopimuksen syntymisestä lukien. Luo�o siirretään luotonsaajan tilille heti käsi�elyn jälkeen.
Mahdollisista pankkiongelmista, viikonlopusta tai pyhäpäivistä sekä niihin rinnaste�avista seikoista johtuen rahan siirtyminen
luotonsaajan tilille voi kestää jossain tapauksissa kolmea (3) päivää kauemmin.

Luotonantajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä luo�ohakemus perustelema�a päätöstään luotonhakijalle. Jos hylkääminen
perustuu henkilöluo�otiedoissa oleviin maksuhäiriömerkintöihin, syy kuitenkin ilmoitetaan luotonhakijalle.

Luo�osopimuksen voimassaolon aikana luotonhakija voi pyytää luotonantajalta luo�osopimuksen maksu�a. Luotonantaja
lähe�ää ne kirjallisesti tai sähköisesti luotonhakijan luo�ohakemuksessa ilmoi�amaan postiosoi�eeseen tai
sähköpostiosoi�eeseen.

4. Luoton takaisinmaksu

Luoton ensimmäinen takaisinmaksuerä muodostuu 5 euron kertaluonteisesta avausmaksusta ja maksama�a olevalle avoimelle
luo�opääomalle kertyneestä luo�okorosta (vuotuisen luo�okoron suuruus 20 %). Ensimmäinen takaisinmaksuerä ei siten sisällä
lainkaan luo�opääoman lyhennystä.

Ensimmäisen takaisinmaksuerän jälkeiset takaisinmaksuerät muodostuvat luo�opääoman lyhennyksestä, joka on 33,33 %
avoimesta luo�opääomasta, ja maksama�a olevalle avoimelle luo�opääomalle kertyneestä luo�okorosta (vuotuisen luo�okoron
suuruus 20 %).

Takaisinmaksuerä on kuitenkin aina vähintään 100 euroa lukuun o�ama�a ensimmäistä ja viimeistä maksuerää, jotka voivat olla
tätä pienemmät.

Luotonantaja lähe�ää luotonhakijalle takaisinmaksuerien mukaiset laskut, joilla noste�ua luo�oa maksetaan takaisin.
Ensimmäinen lasku lähetetään luotonsaajalle 30 päivän kulu�ua luo�osopimuksen solmimisesta, ja siitä eteenpäin aina yhden (1)
kuukauden välein. Laskut erääntyvät makse�avaksi 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli laskun eräpäivä osuu
muuhun kuin pankkipäivään, erääntyy maksuerä makse�avaksi seuraavana pankkipäivänä.

Takaisinmaksuerät ovat minimilyhennyksiä. Luotonsaaja voi halutessaan maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai
koko luoton ennenaikaisesti takaisin ilman lisäkustannuksia.

Kuukausi�aiset takaisinmaksuerät saa�avat muu�ua, mikäli luotonantaja ja luotonsaaja sopivat erillisistä lisäpalveluista tai
eräpäivän siirrosta.

5. Todellinen vuosikorko



Kulu�ajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 36,96 %. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosen�ia, joka
saadaan laskemalla luo�okustannukset vuosikorkona käytössä olevalle luoton määrälle. Todellinen vuosikorko sisältää luoton
avausmaksun 5 euroa sekä 20 % vuotuisen luo�okoron, jota maksetaan luoton avoimelle pääomalle.

Ohessa todellista vuosikorkoa havainnollistavat tarkemmat esimerkkilaskelmat:

Esimerkki 1 lyhennysten ja todellisen vuosikoron määristä, mikäli luotonsaaja nostaisi kerralla 300 euroa ja luo�oa
lyhenne�äisiin saman määräisinä kuukausierinä 12 kuukauden aikana. Huomioitava on, e�ä tämä on vain esimerkki. Esimerkki
1 vastaa niitä oletuksia, jotka on anne�u oikeusministeriön asetuksessa kulu�ajaluoton todellisesta vuosikorosta (1123/2016).
Käyte�ävistä oletuksista johtuen luoton takaisinmaksuerien määrät eivät vastaa edellä luo�osopimuksen 4. kohdassa sovi�uja
kuukausi�aisia takaisinmaksueriä. Tällä esimerkillä makse�ava kokonaismäärä on 339,08 euroa, josta korkojen ja kulujen osuus
on 39,08 euroa.

Maksuerä Korkoa Kuluja Pääoma Yhteensä

1 5,10 € 5 € 18,16 € 28,26 €

2 4,79 € 23,47 € 28,26 €

3 4,25 € 24,01 € 28,26 €

4 3,98 € 24,28 € 28,26 €

5 3,45 € 24,81 € 28,26 €

6 3,15 € 25,11 € 28,26 €

7 2,72 € 25,54 € 28,26 €

8 2,07 € 26,19 € 28,26 €

9 1,84 € 26,42 € 28,26 €

10 1,35 € 26,91 € 28,26 €

11 0,94 € 27,32 € 28,26 €

12 0,46 € 27,76 € 28,22 €

Esimerkki 2 lyhennysten ja todellisen vuosikoron määristä, mikäli luotonsaaja nostaisi kerralla 300 euroa ja luo�oa
lyhenne�äisiin edellä luo�osopimuksen 4. kohdassa sovi�ujen kuukausi�aisten takaisinmaksuerien mukaisesti, jolloin luoton
avoin saldo tulisi kokonaisuudessaan maksetuksi 4 kuukaudessa. Tällä esimerkillä makse�ava kokonaismäärä on 320,18 euroa,
josta korkojen ja kulujen osuus on 20,18 euroa.

Maksuerä Korkoa Kuluja Pääoma Yhteensä

1 5,10 € 5 € 10,10 €

2 5,10 € 100 € 105,10 €

3 3,29 € 100 € 103,29 €

4 1,70 € 100 € 101,70 €

 
 

6. Luotosta peri�ävät muut kulut

Luotonantajalla on oikeus veloi�aa luo�okustannusten lisäksi seuraavat luoton käsi�elyyn lii�yvät maksut:

Luotonsaajan nimi- ja yhteystietojen selvi�äminen 10 euroa
Luotonsaajan luo�okelpoisuusarvioinnin tekeminen 10 euroa
Tehdyn liikasuorituksen selvi�äminen 10 euroa, mikäli aiheeton tai ylisuuri maksu on seurausta luotonsaajan omasta
huolima�omuudesta (luotonantaja ei palauta alle 10 euron liikasuorituksia vaan kui�aa ne selvi�elykuluihin).
Vii�ee�ömän maksusuorituksen selvi�äminen 10 euroa



Luotonsaajan pyynnöstä toimite�ava korko- ja saldotodistus ensimmäisellä kerralla 0 euroa, tämän jälkeen seuraavat
todistukset vähintään 35 euroa tai 70 euroa / tunti / todistus
Eräpäivän siirto 5 euroa, luotonsaaja voi pyytää eräpäivän siirtoa enintään neljä (4) kertaa vuoden aikana
Luotonsaajan pyynnöstä suorite�ava selvitystyö 35 euroa tai 70 euroa / tunti
Velkajärjestely- ja rikosasioiden selvitystyö 120 euroa / tunti
Luotonsaajan sopimusrikkomuksen johdosta makse�avaksi tuleva eräänny�ämiskulu 85 euroa

7. Takaisinmaksun viivästyminen

Jos luoton avointa saldoa ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle
määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään asti korkolain 4 §:n mukaisesti. Mikäli luotonantajan luoton
erääntymistä edeltävältä ajalta perimä korko on korkolain 4 § viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä
viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 päivän ajan siitä lukien, kun luo�o on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa
koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson pää�ymistä, korkoa on makse�ava tuomion antamiseen
saakka saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää.

Maksumuistutuksesta peritään 5 euroa. Luotonantaja varaa oikeuden siirtää maksumuistutuksen jälkeen maksama�oman
saatavan kaikkine oikeuksineen peri�äväksi ulkopuoliselle perintätoimistolle. Perinnästä veloitetaan luotonsaajalta siitä
aiheutuneet todelliset kulut.

Luoton maksun viivästyksestä ja maksama�a jääneestä luotosta voi seurata myös maksuviive- ja/tai häiriömerkintä.
Luotonantajalla on oikeus ilmoi�aa ja rekisterinpitäjällä oikeus talle�aa luoton maksun laiminlyönti luo�otietorekisteriin, mikäli
luotonsaajan makse�avaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä
eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähete�y maksukehotus, jossa on
muistute�u mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luo�otietorekisteriin.

8. Luotonhakijan tiedonantovelvollisuus

Luotonhakija on vastuussa luo�ohakemuksessa tai muutoin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa
luotonhakijalta saamiensa virheellisten tietojen aiheu�amista viivästyksestä tai vahingoista. Luotonsaajan on pyyde�äessä
anne�ava luotonantajalle luo�ohakemuksessa pyyde�yjen tietojen lisäksi taloudellista tilanne�aan koskevia tarpeellisia
lisätietoja, jotka voivat vaiku�aa /vaiku�avat luotonantajan kykyyn arvioida luotonhakijan maksukykyä sekä voivat vaiku�aa
/vaiku�avat luoton myöntämiseen.

Lisäksi luotonsaajan on luo�osopimuksen voimassa ollessa ilmoite�ava nimensä ja osoite- tai muiden yhteystietojensa
muutoksista väli�ömästi luotonantajalle. Luotonsaaja vastaa siitä, e�ä hänen ilmoi�amansa nimi- ja osoitetiedot vastaavat
väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja. Virheellisten nimi- ja yhteystietojen selvi�ämisestä luotonantaja on oikeute�u
lasku�amaan luotonsaajalta kohtuulliset kulut tämän sopimuksen kohdan 6. mukaisesti.

9. Luoton peruu�amisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruu�aa tekemänsä luo�osopimus 14 päivän kuluessa luo�osopimuksen syntymisestä tai siitä
myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luo�osopimuksesta.

Luoton peruu�amisesta on ilmoite�ava luotonantajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla.
Peruu�amisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen on sisälle�ävä seuraavat tiedot:

luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
ilmoitus luo�osopimuksen peruu�amisesta
paikka ja päiväys

Luotonsaajan on toimite�ava peruu�amisilmoitus osoi�eeseen: 
asiakaspalvelu@taskulaina.fi  
 
tai 
 
Euro24 Finance Oy 
Peruu�amisilmoitukset 
Aurakatu 8 
20100 Turku 

Peruu�amistapauksissa luotonantaja saa vaatia luoton koron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käyte�ävissä.

Luo�osopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen palaute�ava 30 päivän kuluessa peruu�amisilmoituksen lähe�ämisestä
uhalla, e�ä peruu�aminen muutoin raukeaa.

10. Luotonsaajan oikeus maksaa luo�o ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luo�o ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osi�ain. Luotonantajalla
on oikeus periä ennenaikaiseen maksuun asti kertynyt korko ja avausmaksu.

11. Luo�osopimuksen irtisanominen

Luotonsaaja voi irtisanoa kirjallisesti luo�osopimuksen pää�ymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla toimi�amalla
irtisanomisilmoituksen sähköpostitse tai kirjeitse luotonantajalle. Irtisanomisilmoituksen tulee olla yksilöity, ja siitä on käytävä



ilmi luotonsaajan nimi ja henkilötunnus, ilmoitus luo�osopimuksen irtisanomisesta sekä paikka ja päiväys. Luotonsaajalta ei
peritä maksua luo�osopimuksen irtisanomisesta.

Luotonantaja voi irtisanoa kirjallisesti luo�osopimuksen pää�ymään kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.
Irtisanomisilmoitus toimitetaan luotonsaajalle pysyvässä muodossa sähköpostitse.

Luo�osopimussuhde pää�yy irtisanomisajan kulu�ua. Luotonsaajan oikeus nostaa jatkuvaa luo�oa lakkaa luo�osopimuksen
pää�ymishetkellä. Luo�osopimuksen pää�ymisestä huolima�a jäljellä oleva luoton avoin saldo maksetaan takaisin tämän
luo�osopimuksen ehtojen mukaisesti.

12. Luotonantajan oikeus lakkau�aa luotonsaajan oikeus käy�ää jatkuvaa luo�oa

Mikäli luotonantajalla on aihe�a epäillä, e�ä luo�oa käytetään vilpillisesti tai petollisesti, tai luotosta peri�äviä maksuja ja
palkkioita ei ole makse�u luo�osopimusehtojen mukaisesti, luotonantajalla on oikeus lakkau�aa luotonsaajan oikeus käy�ää
jatkuvaa luo�oa. Luotonantaja ilmoi�aa käy�öoikeuden lakkaamisesta siten, e�ä se tulee voimaan kahden (2) vuorokauden
kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus lähetetään luotonsaajan puhelinnumeroon tekstiviestillä. Jos luoton nostojen
estäminen väli�ömästi on kuitenkin väl�ämätöntä väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi tai rajoi�amiseksi, ilmoitus
voidaan tehdä viipymä�ä käy�öoikeuden lakkau�amisen jälkeen. Käy�öoikeuden laka�ua luoton nostaminen ei ole
mahdollista.

Luoton käy�öoikeuden lakkaamisesta huolima�a jäljellä oleva luoton avoin saldo maksetaan takaisin tämän luo�osopimuksen
ehtojen mukaisesti.

13. Luoton erityiset eräänny�ämisperusteet

Jäljellä oleva luoton avoin saldo erääntyy makse�avaksi korkoineen ja kuluineen luotonantajan esi�ämästä vaatimuksesta, jos
luotonsaaja laiminlyö sopimuksen mukaisten takaisinmaksuerien suori�amisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään
kuukauden ja on edelleen suori�ama�a, ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi
maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä, taikka se käsi�ää koko jäännössaatavan. Erääntyminen tulee voimaan
neljän viikon tai, jos luotonsaajalle on ilmoite�u aiemmin viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon
kulu�ua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähete�y luotonsaajan postiosoi�eeseen kirjeitse. Jos luotonsaaja edellä
mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta.

Jos luo�o eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta vähennetään se osa luo�okustannuksia, joka kohdistuu käy�ämä�ä olevaan
laina-aikaan.

Luotonantajalla ei ole kuitenkaan oikeu�a eräänny�ää lainaa, jos maksun viivästyminen johtuu kulu�ajansuojalain 7 luvun 34
§:n mukaisesti luotonsaajan sairaudesta, työ�ömyydestä tai muusta siihen verra�avasta luotonsaajasta riippuma�omasta
seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon o�aen olisi luotonmyöntäjälle ilmeisen
kohtuutonta.

Luotonsaajan sopimusrikkomuksen mukaisesta luoton eräänny�ämisestä veloitetaan tämän sopimuksen kohdan 6. mukaisesti 85
euron eräänny�ämiskulu, sekä luoton perustamisesta aiheutuneet luotonsaajan luo�okelpoisuuden arviointikulu 10 euroa ja
nimi- ja yhteystietojen selvi�elykulut 15 euroa.

14. Vastuunrajoitukset

Luotonantaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä muista viivästyksistä tai vahingosta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä.
Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota luotonantaja ei voi kohtuudella väl�ää tai voi�aa. Luotonantaja on velvollinen
ilmoi�amaan luotonhakijalle ensi tilassa sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

15. Sopimusehtojen muu�aminen

Luotonantajalla on oikeus muu�aa luoton sopimusehtoja ilmoi�amalla muutoksista luotonsaajalle pysyvällä tavalla kirjallisesti
etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta
tai viranomaisen päätöksestä. Ilmoitus tehdään luotonsaajalle pysyvällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. Luo�osopimus
jatkuu muutetun mukaisena, jollei luotonsaaja ilmoituksen saatuaan ilmoita ennen muutoksen voimaanastumista kirjallisesti
luotonantajalle, e�ei hän hyväksy sopimusehtojen muutosta. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, on hänellä
oikeus irtisanoa luo�osopimus pää�ymään väli�ömästi. Luotonsaaja ei maksa kuluja sopimusehtojen muutoksen perusteella
tekemästään irtisanomisesta.

16. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen. Siirrosta on
ilmoite�ava luotonsaajalle.

17. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvo�eluilla, luotonsaajalla on oikeus saa�aa luo�osuhteeseen lii�yvät
erimielisyydet kulu�ajariitalautakuntaan.

Kulu�ajariitalautakunta 
Hämeentie 3 B, PL 306 
Puh. 010 366 52 00 Fax. 010 366 5249 



Ennen asian viemistä kulu�ajariitalautakunnan käsi�elyyn luotonsaajan tulee olla yhteydessä maistraa�ien kulu�ajaneuvontaan
(kulu�ajaneuvonta.fi).

Luotonsaaja voi nostaa tästä kulu�ajaluo�osopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen
käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on kotipaikka
tai vakituinen asuinpaikka. Luotonantaja voi nostaa tästä kulu�ajaluo�osopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen
luotonsaajan Suomessa sijaitsevan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa tai jollei luotonsaajalla ole
asuinpaikkaa Suomessa, Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Tähän luo�osuhteeseen sovelletaan Suomen Lakia.

18. Sitoumus ja vahvistus

Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle luoton pääoman, järjestelypalkkion, koron, viivästyskoron,
sekä muut luo�osopimuksessa yksilöidyt maksut sekä luotonantajan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot.

Luotonsaaja on vastaano�anut pysyvällä tavalla ja muu�uma�omina, sekä ennen luo�ohakemuksen käsiteltäväksi lähe�ämistä
e�ä luo�osopimuksen syntymisen jälkeen, Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulu�ajaluo�otiedot ja kappaleen tästä
luo�osopimuksesta. Luotonsaaja on tutustunut näihin ja hyväksyy ne. Lisäksi luotonsaaja on vastaano�anut asiakasrekisterin
tietosuojaselosteen henkilötietojen käsi�elystä, jonka tietosuojaselosteen mukaisesti luotonantajalla on oikeus käsitellä
luotonsaajan henkilötietoja.

Voimassa 1.10.2021 alkaen


