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Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 
 

Luotonantaja 
Osoite 
Puhelinnumero* 
Sähköpostiosoite* 
Faksinumero* 
Internet-osoite* 

[Nimi] 
[Käyntiosoite, jossa kuluttaja voi asioida] 

Tarvittaessa 
Luotonvälittäjä 
Osoite 
Puhelinnumero* 
Sähköpostiosoite* 
Faksinumero* 
Internet-osoite* 

 
[Nimi] 
[Käyntiosoite, jossa kuluttaja voi asioida] 

 
* Luotonantajalle valinnainen tieto 
 
Luotonantajan on täytettävä maininnalla "tarvittaessa" varustetut kohdat, jos tiedoilla on 

merkitystä luottotuotteen kannalta, tai poistettava tieto tai koko rivi, jos tiedoilla ei ole merki-
tystä kyseisen luottotyypin kannalta. 

Hakasulkeissa olevat maininnat ovat selityksiä luotonantajalle, ja ne on korvattava vastaavil-
la tiedoilla. 
 
2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 
 

Luottotyyppi 
 

 

Luoton kokonaismäärä 
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopi-

muksen mukaisesti käyttöön annettavaa ko-
konaissummaa. 

 

Nostoa koskevat ehdot 
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat 

ovat saatavissa. 

 

Luottosopimuksen voimassaoloaika 
 

 

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa 
maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämi-
seen 

Maksettavananne on seuraavaa: 
[Kuluttajan suoritettaviksi tulevien maksu-

jen suuruus, erien lukumäärä ja maksuväli] 
Korko ja maksut on maksettava seuraavas-

ti: 
Maksettava kokonaismäärä 
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä 

korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä 
muita kustannuksia. 

[Luoton kokonaismäärä ja luoton koko-
naiskustannukset] 
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Tarvittaessa 
Luotto myönnetään tavaran tai palvelun 

maksamisen lykkäyksen muodossa tai liittyy 
tietyn tavaran toimittamiseen tai tietyn palve-
lun suorittamiseen. 

Tavaran/palvelun nimi 
Käteishinta 

 

Tarvittaessa 
Vaadittavat vakuudet 
Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on an-

nettava luottosopimuksen yhteydessä. 

 
 
[Vakuustyyppi] 

Tarvittaessa 
Takaisinmaksut eivät johda pääoman välit-

tömään kuoletukseen. 

 

 
 
3. Luoton kustannukset 
 

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen 
sovellettavat erisuuruiset lainakorot 

[% 
– kiinteä tai 
– vaihtuva (alkuperäiseen lainakorkoon so-

vellettava indeksi tai viitekorko) 
– kaudet] 
 

Todellinen vuosikorko 
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosi-

korkona luoton kokonaismäärälle. 
 
Todellisen vuosikoron perusteella on hel-

pompi vertailla erilaisia tarjouksia. 

[% Havainnollinen esimerkki, jossa maini-
taan kaikki koron laskemisessa käytetyt ole-
tukset.] 

 
[Luotonantajan on otettava huomioon to-

dellista vuosikorkoa laskiessaan myös mah-
dolliset kuluttajan ilmoittamat tiedot halutun 
luoton määrästä, luottosopimuksen kestosta 
ja muista luottoa koskevista seikoista.]  

 
Onko luoton saamiseksi yleensä tai mark-

kinoiduin ehdoin otettava 
– vakuutus 
 
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopi-

mus 
 
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät 

ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly 
todelliseen vuosikorkoon. 
 

 
 

Kyllä/ei; [jos kyllä, niin vakuutuksen tyyp-
pi] 

Kyllä/ei; [jos kyllä, niin lisäpalvelun tyyp-
pi] 
 

Muut kustannukset  
Tarvittaessa 
Sekä maksu- että luotonnostotapahtumien 

kirjaamiseen vaaditaan yksi tai useampi tili 

 

Tarvittaessa 
Tietyn maksuvälineen (esimerkiksi luotto-

kortin) käytöstä aiheutuvien kulujen määrä 
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Tarvittaessa 
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat 

kustannukset 

 

Tarvittaessa 
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mai-

nittuja luottosopimukseen liittyviä kustan-
nuksia voidaan muuttaa 

 

Tarvittaessa 
Velvollisuus maksaa notaarikuluja 

 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut 
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla 

vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyyn-
ti) ja luoton saaminen voi vaikeutua. 

 
Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä: 
[... (sovellettava korko ja sen muuttamista 

koskevat järjestelyt sekä mahdolliset maksun 
laiminlyönnin johdosta perittävät muut mak-
sut]. 

 
 
4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 
 

Peruuttamisoikeus 
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 

14 päivän kuluessa. 

Kyllä/ei 

Ennenaikainen takaisinmaksu: 
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa 

luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuu-
dessaan tai osittain. 

 

Tarvittaessa 
Luotonantajalla on oikeus saada korvausta 

ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä 

[Korvauksen määrittely (laskentamenetel-
mä) kuluttajansuojalain 7 luvun 28 §:n, tai, 
jos kyse on asuntoluotosta, 29 §:n mukaan] 

Haku tietokannasta 
Luotonantajan on annettava Teille maksut-

ta välittömästi tieto luottotietorekisteriin teh-
dystä 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. 

 

Oikeus saada luottosopimusluonnos 
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja mak-

sutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä 
ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esit-
tämishetkellä ole halukas tekemään luottoso-
pimusta teidän kanssanne. 

 

Tarvittaessa 
Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa 

annettavat tiedot sitovat luotonantajaa. 

 
Nämä tiedot ovat voimassa ... ja ... välisenä 

aikana. 
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Tarvittaessa 
 
5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot 
 

a) luotonantajan osalta  
Tarvittaessa 
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jos-

sa asutte 
Osoite 
Puhelinnumero* 
Sähköpostiosoite* 
Faksinumero* 
Internet-osoite* 

 
[Henkilöllisyys] 
 
[Käyntiosoite, jossa kuluttaja voi asioida] 

Tarvittaessa 
Rekisteröinti 

 
[Kaupparekisteri, johon luotonantaja on 

merkitty ja hänen rekisterinumeronsa tai muu 
vastaava tunniste kyseisessä rekisterissä] 

Tarvittaessa 
Valvova viranomainen 

 

b) luottosopimuksen osalta  
Tarvittaessa 
Peruuttamisoikeuden käyttö 

 
[Käytännön ohjeita peruuttamisoikeuden 

käyttöä varten, muun muassa peruuttamisoi-
keuden käyttöä koskeva määräaika, osoite, 
johon ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttä-
misestä on lähetettävä ja tämän oikeuden 
käyttämättä jättämisen seuraukset] 

Tarvittaessa 
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asia-

kassuhteen teihin ennen luottosopimuksen 
tekoa 

 

Tarvittaessa 
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsää-

däntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta 
koskeva lauseke 

 
[Asiaankuuluva lauseke esitetään tässä] 

Tarvittaessa 
Kielijärjestelyt 

 
Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan [erik-

seen mainitulla] kielellä. Suostumuksellanne 
tarkoituksemme on luottosopimuksen keston 
aikana käyttää viestinnässä [erikseen mainit-
tua kieltä / mainittuja kieliä]. 

c) oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjen olemassaolo 
[Onko etäsopimuksen osapuolena olevalla 

kuluttajalla käytettävissä tuomioistuimen ul-
kopuolisia valitus- ja oikeussuojamenettelyjä 
ja jos on, miten kuluttaja voi käyttää niitä] 

 
* Luotonantajalle valinnainen tieto 
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Liite 2 

 
 
 

Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, jotka koskevat: 
1) käyttelytileihin liittyviä luottoja; 
2) tiettyjen luotto-organisaatioiden (direktiivin 2008/48/EY 2 artiklan 5 kohta) myön-

tämiä kuluttajaluottoja; tai 
3) maksujärjestelysopimuksia 

 
  
1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 
 

Luotonantaja 
Osoite 
Puhelinnumero* 
Sähköpostiosoite* 
Faksinumero* 
Internet-osoite* 

[Henkilöllisyys] 
[Käyntiosoite, jossa kuluttaja voi asioida] 

Tarvittaessa 
Luotonvälittäjä 
Osoite 
Puhelinnumero* 
Sähköpostiosoite* 
Faksinumero* 
Internet-osoite* 

 
[Henkilöllisyys] 
[Käyntiosoite, jossa kuluttaja voi asioida] 

 
* Luotonantajalle valinnainen tieto 

 
Luotonantajan on täytettävä maininnalla "tarvittaessa" varustetut kohdat, jos tiedoilla on 

merkitystä luottotuotteen kannalta, tai poistettava tieto tai koko rivi, jos tiedoilla ei ole merki-
tystä kyseisen luottotyypin kannalta. 

 
Hakasulkeissa olevat maininnat ovat selityksiä luotonantajalle ja ne on korvattava vastaavil-

la tiedoilla. 
 
 
2. Kuvaus luottotuotteen pääominaisuuksista 
 

Luottotyyppi  
Luoton kokonaismäärä 
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopi-

muksen mukaisesti käyttöön annettavaa ko-
konaissummaa. 

 

Luottosopimuksen voimassaoloaika  
Tarvittaessa 
Teitä voidaan milloin tahansa vaatia mak-

samaan takaisin koko luoton määrä. 
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3. Luoton kustannukset 
 

Lainakorko tai tarvittaessa 
luottosopimukseen sovellettavat erisuurui-

set lainakorot 

[% 
– kiinteä tai 
– vaihtuva (alkuperäiseen lainakorkoon so-

vellettava indeksi tai viitekorko)] 
Tarvittaessa 
Todellinen vuosikorko 
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosi-

korkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen 
vuosikoron perusteella on helpompi vertailla 
erilaisia tarjouksia. 

 
[% Havainnollinen esimerkki, jossa maini-

taan kaikki koron laskemisessa käytetyt ole-
tukset] 

Tarvittaessa 
Kulut 
Tarvittaessa 
Ehdot, joiden mukaisesti kyseisiä kuluja 

voidaan muuttaa 

 
[Luottosopimuksen tekohetkellä sovelletta-

vat kulut] 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä: 
[... (sovellettava korko ja sen muuttamista 

koskevat järjestelyt sekä mahdolliset maksun 
laiminlyönnin johdosta perittävät muut mak-
sut]. 

 
 
4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 
 

Luottosopimuksen päättyminen [Luottosopimuksen päättymistä koskevat 
ehdot ja menettely] 

Haku tietokannasta 
Luotonantajan on annettava teille maksutta 

välittömästi tieto luottotietorekisteriin teh-
dystä hausta, jos luottohakemus on hylätty 
tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos 
tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yh-
teisön lainsäädännössä kielletty tai jos se on 
oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen 
turvallisuuden tavoitteiden vastaista. 

 

Tarvittaessa 
Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa 

annettavat tiedot sitovat luotonantajaa. 

 
Nämä tiedot ovat voimassa ... ja ... välisenä 

aikana. 
 

Tarvittaessa 
 
5. Lisätiedot, jotka on annettava, kun tietyt luotto-organisaatiot (direktiivin 2008/48/EY 
2 artiklan 5 kohta) toimittavat ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot tai kun kyse on 
maksujärjestelysopimuksesta 
 

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa 
maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämi-
seen 

Maksettavananne on seuraavaa: 
[Havaintoesimerkki maksuerätaulukosta, 

jossa on esitetty kuluttajan suoritettaviksi tu-
levien maksujen suuruus, lukumäärä ja mak-
suvälit]. 
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Maksettava kokonaismäärä   
Ennenaikainen takaisinmaksu 
 
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa 

luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuu-
dessaan tai osittain. 

 
Tarvittaessa 
 
Luotonantajalla on oikeus saada korvausta 

ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Korvauksen määrittely (laskentamenetel-
mä) kuluttajansuojalain 7 luvun 28 §:n mu-
kaisesti] 

 
 

Tarvittaessa 
 
6. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot 
 

a) luotonantajan osalta  
Tarvittaessa 
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jos-

sa asutte 
Osoite 
Puhelinnumero* 
Sähköpostiosoite* 
Faksinumero* 
Internet-osoite* 

 
[Henkilöllisyys] 
 
[Käyntiosoite, jossa kuluttaja voi asioida] 

Tarvittaessa 
 
Rekisteröinti 

 
 

[Kaupparekisteri, johon luotonantaja on 
merkitty ja hänen rekisterinumeronsa tai muu 
vastaava tunniste kyseisessä rekisterissä] 

Tarvittaessa 
Valvova viranomainen 

 

b) luottosopimuksen osalta  
Peruuttamisoikeus 
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 

14 päivän kuluessa. 
Tarvittaessa 
Peruuttamisoikeuden käyttö 

Kyllä/ei 
[Käytännön ohjeet peruuttamisoikeuden 

käyttämistä varten, muun muassa osoite, jo-
hon ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämi-
sestä on lähetettävä ja oikeuden käyttämättä 
jättämisen seuraukset] 

Tarvittaessa 
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asia-

kassuhteen teihin ennen luottosopimuksen 
tekoa 

 

Tarvittaessa 
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsää-

däntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta 
koskeva lauseke 

 
[Kyseinen lauseke esitetään tässä] 

Tarvittaessa 
Kielijärjestelyt 

 
Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan [erik-

seen mainitulla] kielellä. Suostumuksellanne 
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tarkoituksemme on käyttää luottosopimuksen 
keston aikana viestinnässä [erikseen mainit-
tua kieltä / mainittuja kieliä]. 

c) oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjen olemassaolo 
[Onko etäsopimuksen osapuolena olevalla 

kuluttajalla käytettävissä tuomioistuimen ul-
kopuolisia valitus- ja oikeussuojamenettelyjä 
ja jos on, miten kuluttaja voi käyttää niitä] 

 
*Luotonantajalle valinnainen tieto 

 
 
 
 
 
 




