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L a g

207/2013

om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konsumentskyddslagen (38/1978) 7 kap. 3 § 1 mom., 13 och 14 § samt det

inledande stycket i 22 § 1 mom., sådana de lyder i lag 746/2010, samt
fogas till 7 kap. en ny 17 a § som följer:

7 kap.

Konsumentkrediter

3 §

Begränsningar i fråga om tillämpningen i
vissa andra fall

Bestämmelserna i 9—11 §, 13 § 2 mom.
4 punkten samt 14 och 17 § tillämpas inte på
konsumentkrediter där kredittiden är högst tre
månader, där ingen ränta tas ut och där de
övriga kreditkostnaderna omräknade till ef-
fektiv ränta inte överstiger det räntebelopp
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen
(633/1982). På fortlöpande krediter tillämpas
dock 14 och 17 §.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

God kreditgivningssed

Kreditgivaren ska handla ansvarsfullt vid
kreditgivningen.

Det förutsätts särskilt att kreditgivaren
1) inte marknadsför en kredit så att mark-

nadsföringen tydligt bidrar till att försämra
konsumentens förmåga att noggrant överväga
krediten,

2) inte använder kreditgivningen som ett
huvudsakligt argument vid marknadsföringen
av andra konsumtionsnyttigheter,

3) inte använder sms-tjänster eller andra
motsvarande kommunikationstjänster mot
extra avgift vid marknadsföring eller bevil-
jande av kredit eller vid annan kommunika-
tion i anslutning till kreditförhållandet,

4) ger konsumenten en sådan tillräcklig
och klar utredning innan kreditavtalet tecknas
som gör det möjligt för konsumenten att be-
döma om krediten är lämplig för hans eller
hennes behov och ekonomiska situation,

5) i händelse av försenad betalning ger
konsumenten information och råd för att för-
hindra att betalningssvårigheter uppstår eller
förvärras och informerar om hur situationer
med betalningsoförmåga kan skötas samt att
kreditgivaren förhåller sig ansvarsfullt till be-
talningsarrangemang.

Bestämmelserna i 1 mom. och 2 mom.
1—4 punkten tillämpas också på kreditför-
medlare. Bestämmelsen i 2 mom. 4 punkten
gäller dock inte en sådan säljare eller tjänste-
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leverantör som arbetar som kreditförmedlare
vid sidan av sin huvudsyssla.

14 §

Skyldighet att bedöma en konsuments
kreditvärdighet

Innan ett kreditavtal ingås ska kreditgiva-
ren bedöma om konsumenten har förutsätt-
ningar att fullgöra sina skyldigheter enligt
kreditavtalet (konsumentens kreditvärdighet).
Bedömningen ska grundas på tillräckliga
uppgifter om konsumentens inkomster och
övriga ekonomiska omständigheter.

Om parterna senare kommer överens om
att höja kreditbeloppet eller kreditgränsen,
ska kreditgivaren försäkra sig om att infor-
mationen om konsumenten är aktuell och, om
kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs betyd-
ligt, bedöma konsumentens kreditvärdighet
på nytt innan avtal ingås om höjningen.

17 a §

Räntetak

Om kreditbeloppet eller kreditgränsen är
under 2 000 euro, får kreditens effektiva

ränta enligt kreditavtalet vara högst den refe-
rensränta som avses i 12 § i räntelagen utö-
kad med 50 procentenheter. Denna paragraf
tillämpas dock på nyttighetsbundna krediter
endast om konsumenten med stöd av kredit-
avtalet också har rätt att ta ut penningmedel.

22 §

Särskilda bestämmelser som gäller
distansförsäljning och hemförsäljning

I stället för ett ersättningsbelopp enligt
20 § 2 mom. har kreditgivaren rätt att som
ersättning kräva den effektiva räntan för kre-
diten för den tid som konsumenten har kun-
nat förfoga över krediten, om konsumenten
vid distansförsäljning frånträder
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
På avtal som har ingåtts före ikraftträdan-

det av denna lag tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet. Vad som före-
skrivs i 7 kap. 13 § 2 mom. 3 punkten och 3
mom. tilllämpas dock också på kommunika-
tion i anslutning till avtal som ingåtts före
ikraftträdandet av denna lag.

Helsingfors den 15 mars 2013
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