Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot
1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internet-osoite
2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti
käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

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

Anyfin AB filial i Finland
Bulevardi 21
00180, Helsinki
045 7397 6579
hello@anyfin.fi
anyfin.fi
Olemassaolevien luottojen jälleenrahoittaminen: vakuudeton
henkilöluotto, kiinteäkorkoinen annuiteetti.
Enintään 10 000 euroa. Tarkka summa ilmoitetaan luottosopimuksen
solmimisen yhteydessä.
Lainasopimuksen tulee olla voimassa ja sen ehdot täytetty.
Myönnetty summa maksetaan suoraan aikaisemmalle luotonantajalle
viimeistään kolmen työpäivän kuluttua siitä, kun lainasopimus on
tullut voimaan ja sen ehdot täytetty. Anyfin AB filial i Finland ja
luotonsaaja voivat myös sopia maksun suorittamisen tavasta ja
ajankohdasta.
Korkeintaan 120 kuukautta. Tarkka voimassaoloaika ilmoitetaan
luottosopimuksen solmimisen yhteydessä.
Kun kyseessä on kiinteäkorkoinen annuiteetti, luoton määrä
maksetaan kiinteinä kuukausittaisina maksuerinä, mukaan lukien
korot ja maksut. Maksuerien lukumäärä ja suuruus riippuvat luoton
kokonaismäärästä ja kyseiset tiedot annetaan lainasopimuksen
tekemisen yhteydessä.
Kun takaisinmaksuaika on joustava, pienin kuukautta kohden
maksettava summa on kiinteä prosenttiosuus maksamattomasta
lainamäärästä, joka käy ilmi luottosopimuksesta (kuitenkin aina
korkeintaan 4%), kuitenkin vähintään 10 euroa, tai vaihtoehtoisesti
niin, että takaisinmaksuaika on enintään 10 vuotta. Maksujen
lukumäärä riippuu siten maksujen suuruudesta.
Suoritukset kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: korot,
luottokustannukset, mahdolliset viivästysmaksut ja viivästyskorko, ja
näiden jälkeen pääoma.

3. Luoton kustannukset
Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset
lainakorot
Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton
kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia
tarjouksia.

Muut kustannukset

Onko luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin otettava
- vakuutus, jolla vakuutetaan luotto, tai
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus?
Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Kiinteä vuosikorko 3,95 % - 10 % (nimelliskorko).
Luottosopimuksen todellinen vuosikorko 12,17 % sisältäen muut kulut
perustuu havainnollistavaan esimerkkiin, jossa luoton määrä on 1 300
€ ja luottokorko 9,88 % vuodessa, luoton käsittelykulu 1 €
kuukaudessa. Luotto maksetaan 24 kuukauden aikana ja
kuukausierän suuruus on 61€. Maksueriä on tällöin 24.
Kokonaiskustannukset ovat 1 462 €. Todellinen vuosikorko ei ylitä
20,00 %.
Luoton käsittelykulu on yksilöllinen ja on 0-5 € kuukaudessa.
Käsittelykulu ei ylitä päivää kohden 0,01 %:a luoton määrästä
Luottosopimuksen voimassaoloajalta ja on korkeintaan 150 euroa
vuodessa.
Ei
Ei
Luotonsaaja on koron lisäksi velvollinen korvaamaan Anyfin AB filial
i Finlandille luotosta Anyfin AB filial i Finlandille aiheutuvat kulut.
Kyseiset kulukorvaukset veloitetaan luottosopimuksen ehtojen
mukaisesti. Tällä hetkellä kulut ovat seuraavat:
Aloituskulut: 0 euroa
Käsittelykulu määritellään luottosopimuksessa ja se voi olla 0-5 euroa
kuukaudessa

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

Maksumuistutuksesta peritään viiden (5) euron maksu. Lisäksi
myöhästyneestä maksusta peritään viivästyskorkoa korkolain
mukaisesti luoton eräpäivästä lähtien maksun suorittamiseen
saakka.
Jos saatava luovutetaan perintään, saatavasta peritään perintämaksut
lain mukaisesti. Jos luotonsaaja ei noudata luottoa koskevia
määräyksiä,
Anyfin
voi
irtisanoa
luoton
maksettavaksi
kokonaisuudessaan yleisten ehtojen mukaisesti.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti
takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän
kuluessa.
Kyllä. Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa koko jäljellä
oleva velka ennenaikaisesti.
Luotonsaaja on velvollinen maksamaan korkoa ja muita kuluja
ennenaikaiseen takaisinmaksuun asti.

Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava hakijalle 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.
Kyllä, ota yhteyttä Anyfin AB filial i Finlandiin puhelimitse tai muiden
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. kanavien kautta.
Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön
esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän
kanssanne.
Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot sitovat Nämä tiedot ovat voimassa toistaiseksi alkaen 13.04.2021.
luotonantajaa.
5.Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) luotonantajan osalta
Luotonantaja

Anyfin AB filial i Finland
Bulevardi 21
00180, Helsinki

Rekisteröinti

Anyfin AB filial i Finland on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella
3011348-7 päätoimialanaan muu luotonanto sekä Etelä-Suomen
aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin.
Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja
kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisena
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi.fi).

Valvova viranomainen

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen
luottosopimuksen tekoa.
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista
tuomioistuinta koskeva lauseke.

Luotonsaajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus peruuttaa
luottosopimus lähettämällä sitä koskeva ilmoitus Anyfinille 14 päivän
kuluessa luottosopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä
ajankohdasta,
jona
luotonsaaja
on
saanut
kappaleen
luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti.
Peruuttamisilmoituksen voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen
hello@anyfin.fi tai soittamalla meille puhelinnumeroon 045 7397
6579
Suomen laki.
Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset riidat
ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Kieli

Tiedot ja sopimusehdot annetaan suomeksi tai ruotsiksi. Kaikki
viestintä tapahtuu suomeksi tai ruotsiksi.

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen
olemassaolo.

Valitukset tulee esittää asiakaspalveluun puhelimitse (045 7397
6579) tai jonkun muun käytössä olevan kanavan kautta. Valituksista
vastuussa olevaan tahoon voi myös olla yhteydessä sähköpostitse
osoitteeseen iwanttocomplain@anyfin.se tai lähettämällä postia
vastaanottajana "Klagomålsansvarig", Anyfin AB, Drottninggatan 92,
111 36 Tukholma, Ruotsi.
Jos luotonsaaja on tyytymätön, hän voi myös ottaa yhteyttä EteläSuomen aluehallintovirastoon
(https://www.avi.fi/web/avi/luotonantajat), Kilpailu- ja
kuluttajavirastoon (kkv.fi) tai vakuutus- ja rahoitusneuvontaan
(fine.fi). Luotonsaajalla on myös oikeus tehdä ratkaisupyyntö
kuluttajariitalautakuntaan (kril@oikeus.fi; 029 566 5200; Hämeentie
3, PB 306, 00531 Helsinki).

