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1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internet-osoite

Fixura Ab Oy
Hovioikeudenpuistikko 15 C29, 65100 Vaasa
+358 20 7344 530
info@fixura.com
www.fixura.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen
mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
Nostoa koskevat ehdot

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

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja
mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
Vaadittavat vakuudet
Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava
luottosopimuksen yhteydessä.

Kulutusluotto
1 000 - 10 000 euroa

Fixura Ab Oy:n välittämää lainaa voi nostaa henkilö:
- joka on täysivaltainen ja on 21-68-vuotias
- joka asuu pysyvästi Suomessa
- joka on selvittänyt tulotietonsa Fixuralle
- jolla ei ole maksuhäiriöitä
- joka ei ole hallituksen jäsenenä yrityksessä, jolle on
rekisteröity maksuhäiriöitä
Fixuralla on oikeus olla myöntämättä lainaa uusille
hakijoille, jos he eivät täytä vaatimuksia.
Fixura siirtää myönnetyn rahasumman lainanottajan
ilmoittamalle pankkitilille.
2-5 vuotta
Laina aika 24-60 kuukautta.
Lainanottaja lyhentää lainan kuukausittain, (eräpäivänä
15. tai 23. joka kuukausi) sopimuksen mukaan. Summa
ja lyhennysaika sopimuksen mukaan. Välitysmaksu 2 %
maksuerät jaetaan kuukausittain.
Sopimuksen mukaan

Sopimuksen mukaan (ei pakollinen)

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.

Korko vaihtelee 6 % ja 27 % välillä, Lainanottaja
valitsee itse koron 6 %-27 % väliltä. Korko maksetaan
sopimuksen mukaan.
Todellinen vuosikorko vaihtelee alimman koron 15 %
ja korkeimman 50,47 % koron välillä. Lainanottaja
valitsee itse koron 6 %-27 % väliltä. Korko maksetaan
sopimuksen mukaan. Todellisen vuosikoron
muodostaa lainan korot, avausmaksu 7,5 %
lainasummasta, ja tilinhoito-maksu 5,50 € jokaisesta
tilitapahtumasta. Todelliseen vuosikorkoon sisältyy
myös vuosittainen välitysmaksu 2 % vuodessa lainan
kokonaissummasta jonka maksuerät jaetaan
kuukausittain.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin
ehdoin otettava
– vakuutus
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole
luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen
vuosikorkoon.
Muut kustannukset

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

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

Ennenaikainen takaisinmaksu
Koko luotto tai osa luotosta voidaan maksaa takaisin
ennenaikaisesti koska tahansa.

Ei
Ei

Fixura Ab Oy:n välitysmaksut lainalle 1 000 € - 10 000 €
ovat 2 % vuodessa lainan kokonaissummasta, jonka
maksuerät jaetaan kuukaisittain. Tilinhoitomaksu on
5,50 € jokaisesta tilitapahtumasta sekä avausmaksu
7,5 % lainasummasta (joka vähennetään heti
lainasummasta). Toimintamme ei ole ALV-velvollista,
ja siitä syystä kaikki yllä mainitut kulut eivät sisällä
arvonlisäveroa.
Mikäli lainanottaja ei maksa kuukausittaista
maksueräänsä, lähetetään hänelle kirjallinen
maksumuistutus ja laskuun lisätään 5 €
muistutusmaksu. Jos laskua ei muistutuksesta
huolimatta makseta, siirretään velka perintä-toimiston
hoidettavaksi. Kun erä on lähetetty perintään, siihen
lisätään perintätoimiston maksut (lisätietoja
perintäkuluista OK Perinnältä) sekä viivästyskorko. Kun
erä on lähetetty perintään kasvaa viivästyskorko
eräpäivästä alkaen sovitun koron mukaisesti, kunnes
velka/erät on maksettu kokonaisuudessaan. Mikäli
maksamattomien laskujen arvo on yhteensä 5% tai
enemmän lainan alkuperäisestä pääomasta, erääntyy
laina kokonaan.
Maksujen jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa
oikeustoimenpiteisiin ja mahdollisesti aiheuttaa
maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin, mikäli
erääntyneet erät peritään ulosottoteitse.
Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa luoton saamista
tulevaisuudessa.
Lainanottaja voi halutessaan maksaa lainansa
kokonaan takaisin aikaisemmin kuin
maksusuunnitelmaan on merkitty. Tässä tapauksessa
lainanottaja maksaa jäljellä olevan pääoman, avoimen
koron ja avoimet tilinhoitomaksut sekä vuosittaiset
välitysmaksut koko laina-ajalta alkuperäisen
maksusuunnitelman mukaan. Lainanottajan ei tarvitse
maksaa tilinhoitomaksuja eikä korkoa loppu
maksusuunnitelmansa ajalta. Pyydämme lainanottajaa
ottamaan asiakaspalveluun yhteyttä ennen lopullisen
suorituksen tekemistä. Mikäli lainanottaja haluaa
vähentää kuukausierää maksamalla suuremman
summan kerralla, hän voi tehdä sen käyttämällä sen
hetkisen laskun viitenumeroa.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän
kuluessa.
Ennenaikainen takaisinmaksu:

Kyllä

Kyllä

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto
ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai
osittain.
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille 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.
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta
luottosopimusluonnos.

Yritykset Soliditet (Bisnode Finland Oy) ja Instantor
toimittavat lainanhakijasta luottotietoja Fixuralle
lainanhakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Kyllä

