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1. LUOTONANTAJAN/LUOTONVÄLITTÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Luotonantaja Collector Bank AB, yritystunnus: 556597-0513

Osoite Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi

Puhelin 09-31589981

Sähköposti stadium@collectorbank.fi

Faksi +46 10 161 00 01

Internet-osoite www.collector.fi

Luotonvälittäjä Stadium AB, org. nr. 556187-3299, konserniyhtiöineen

Osoite 601 60 Norrköping

Puhelin 075 325 22 00

Sähköposti info.fi@stadium.fi

Verkkosivu www.stadium.fi

2. KUVAUS LUOTON PÄÄOMINAISUUKSISTA

Luottotyyppi Tililuotto Stadiumista tehdyille ostoksille (niin kutsuttu Stadium Tili tai Stadium Laskusta muunnettu korollinen 
osamaksu).

Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti
käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Luottoarvioinnin jälkeen luotonhakijalle tarjotaan luottohakemuksen perusteella luottoa luottorajan puitteissa, 
normaalisti korkeintaan 1000 euroa. Luottoarviointi tehdään hyvän luotonantotavan mukaisesti ja luottoraja 
määritetään luotonhakijan luottokelpoisuuden perusteella.

Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luottoa voidaan käyttää, kun Stadiumista on tehty osto sekä kun luottosopimus on tehty Collector Bank AB:n 
kanssa.

Luottosopimuksen voimassaoloaika Toistaiseksi.

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

Kuukausittain maksetaan vähintään 1/36 pääomalainasta sekä kuukauden korko ja maksut, kuitenkin 
vähintään 5 euroa. Jos koko laskutettu summa maksetaan viimeistään ostoa seuraavana kuukautena, 
tilinhoitomaksua tai korkoa ei peritä sillä edellytyksellä, että Stadium Tilillä ei ole aiempaa velkaa edellisen 
kuukauden viimeisenä päivänä (tämä ei päde silloin, jos olet muuntanut ostosi Stadium Laskusta korol-
liseksi osamaksuksi). Maksu tulee suorittaa viimeistään tiliotteessa mainittuna päivänä Collector Bank AB:n 
osoittamalle tilille. Alimman maksun lisäksi luotto voidaan milloin tahansa haluttaessa maksaa kokonaan tai 
osittain etuajassa.

Maksettava kokonaismäärä
tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia 
luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Stadium Tili: 1 116 euroa. Summa on havainnollistava esimerkki ja se on riippuvainen käytetystä luotosta, siitä 
miten luottoa käytetään ja miten sitä maksetaan takaisin. Kokonaismäärästä 1000 euroa on luottoa ja 116 eu-
roa luottokorkoa ja tilinhoitomaksuja. Tässä tapauksessa laskelma on tehty seuraavin edellytyksin: 1 000 euron 
luotto, joka maksetaan osamaksulla 12 kuukauden aikana, luottokorko 17 % ja kuukausittainen tilinhoitomaksu 
3,5 euroa. Kuukausittainen maksettava määrä on siten 83-99 euroa.

Korollinen osamaksu (muunnos Stadium Laskusta): 1 120 euroa. Summa on havainnollistava esimerkki ja se 
on riippuvainen käytetystä luotosta, siitä miten luottoa käytetään ja miten sitä maksetaan takaisin. Kokona-
ismäärästä 1 000 euroa on luottoa ja 120 euroa luottokorkoa sekä laskutus- ja tilinhoitomaksuja. Tässä tapauk-
sessa laskelma on tehty seuraavin edellytyksin: 1000 euron luotto, joka maksetaan osamaksulla 12 kuukauden 
aikana, luottokorko 17 % sekä 3,5 euron laskutusmaksu ensimmäisenä kuukautena ja 3,5 euron tilinhoitomaksu 
seuraavina kuukausina. Kuukausittainen maksettava määrä on siten 87-99 euroa.

3. LUOTON KUSTANNUKSET

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat 
erisuuruiset lainakorot.

Luottokorko ei ole kiinteä ja se on kytketty viitekorkoon STIBOR 90 (Stockholm interbank offered rate yli 90 
päivää). Vuosittainen luottokorko on tällä hetkellä STIBOR 90 plus 17 %. Mikäli STIBOR 90 on negatiivinen, kat-
sotaan viitekoron olevan nolla luottokorkoa laskettaessa. Luottokorko seuraa viitekoron muutoksia ja sitä tark-
istetaan kvartaaleittain. Luottokorko veloitetaan kerran kuukaudessa ja lasketaan kulloinkin voimassa olevan 
tililuoton mukaan. Collector Bank ilmoittaa koron muutoksista osoitteessa www.collector.fi sekä koronmuutosta 
seuraavan ilmoituksen yhteydessä. Korkoa ei makseta mahdollisesta hyvityksestä.

Korkoa saadaan muuttaa vain siinä laajuudessa kuin se on perusteltua johtuen luottopoliittisista päätöksistä, 
muuttuneista lainanottokustannuksista luotonantajalle tai muista kustannusmuutoksista, joita Collector Bank 
Ab ei kohtuudella ole voinut ennakoida luottoa annettaessa.

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton 
kokonaismäärälle.

Stadium Tili: 23,2 % vuodessa 1000 euron luoton ja 12 kuukauden takaisinmaksuajan yhteydessä (3,50 euron 
tilinhoitomaksu kuukaudessa) luottokoron ollessa 17 % (ei tilinhoitomaksua tai korkoa ensimmäisen kuukauden 
aikana).

Korollinen osamaksu (muunnos Stadium Laskusta): 24,0 % vuodessa 1000 euron luoton ja 12 kuukauden takai-
sinmaksuajan yhteydessä (3,50 euron laskutusmaksu ensimmäisenä kuukautena ja 3,50 euron tilinhoitomaksu 
seuraavina kuukausina) luottokoron ollessa 17 %.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla 
erilaisia tarjouksia.

Summa on havainnollistava esimerkki luottokoron ollessa liikkuva.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin 
otettava
- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei.

MUUT KUSTANNUKSET

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset. Stadium Tilin ja korollisen osamaksun (muunnos Stadium Laskusta) yhteydessä veloitetaan tilinhoitomaksu 
3,50 euroa kuukaudessa sähköposti-ilmoituksella ja 3,50 euroa kuukaudessa posti-ilmoituksella (ilmoitustapa 
riippuu myyntikanavasta eikä sitä voi valita).

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja 
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan 
muuttaa.

Collectorilla on oikeus ilmoittaa maksujen (tilinhoitomaksut) muutoksesta siinä laajuudessa kuin muutos 
voidaan perustella niiden kulujen kattamiseksi, joita katetaan maksuilla.

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

Maksuerän viivästyessä veloitetaan 5 euron suuruinen viivästysmaksu sekä korkolain mukainen kuukausittainen 
viivästyskorko eräpäivästä maksun tapahtumiseen saakka.
Lähetetystä maksumuistutuksesta veloitetaan maksumuistutuskulu 5 euroa. Lisäksi teiltä veloitetaan kulloinkin 
voimassa olevan lainsäädännön mukaiset perintäkulut sekä tuomioistuin- ja ulosottomaksut, mikäli niille on 
perusteita.
Collector Bank AB:lla on oikeus muuttaa näitä ehtoja (ei lakisääteisiä perintäkuluja ja maksuja) ilman 
luotonsaajan hyväksynnän hankkimista etukäteen. Tällaiset muutokset astuvat voimaan aikaisintaan kahden 
kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun luotonsaajalle on annettu ne tiedoksi.
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4. MUITA TÄRKEITÄ OIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus irtisanoa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti 
takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Tilinhaltijalla on milloin tahansa oikeus maksaa koko velka takaisin ennenaikaisesti.

Luotonantajalla on oikeus saada korvaus ennenaikaisen 
takaisinmaksun yhteydessä

Jos maksu suoritetaan ennenaikaisesti, tilinhaltija maksaa korkoa ja muita kuluja ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun asti, mutta ei sen jälkeisestä ajasta.

Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi
tiet luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on 
hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta,
jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä kielletty tai on oikeusjärjestyksen perusteiden 
tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonhakijalla on oikeus saada tietoja viipymättä ja maksuttomasti, jos luottohakemus on hylätty 
tietokannassa olevien tietojen perusteella.

Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä maksutta luottosopimusluon-
nos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön 
esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän 
kanssanne.

Edellyttäen, että Collector Bank AB on halukas tekemään sopimuksen luotonhakijan kanssa, luotonhakijalla on 
oikeus pyynnöstä saada kopio luottosopimuksen luonnoksesta ilman kuluja.

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot 
sitovat luotonantajaa.

Tämä lomake ei ole oikeudellisesti sitova tarjous.

5. RAHOITUSPALVELUJEN ETÄMYYNNIN YHTEYDESSÄ ANNETTAVAT LISÄTIEDOT

a) Luotonantajan osalta

Rekisteröinti Collector Bank AB, yritystunnus: 556597-0513 on rekisteröity Ruotsissa kauppa- ja verorekisteriin (Bolagsverket 
ja skatteverket).

Valvova viranomainen Collector Bank AB on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinpektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm) valvonnan 
alainen yritys. Collector Bank AB on ilmoittanut toiminnastaan myös Suomen Finanssivalvontaan (PL 103, 
00101 Helsinki).

b) Luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö Tilinhaltijalla on oikeus peruuttaa tililuotto voimassaolevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. 
Peruuttamisoikeutta voidaan käyttää ilmoittamalla siitä Collector Bank AB:lle 14 päivän kuluessa siitä, kun 
luottosopimus tehtiin (harkinta-aika).
Peruuttamisoikeuden käyttämiselle ei tarvitse ilmoittaa mitään syytä.
Mikäli tilinhaltija haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee hänen lähettää meille selkeä ilmoitus päätök-
sestään käyttää peruuttamisoikeutta joko sähköpostitse osoitteeseen, asiakaspalvelu.stadium@collectorbank.
fi, postitse osoitteeseen Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi. Tilinhaltijan tulee ilmoittaa ni-
mensä, osoitteensa ja muut relevantit tietonsa, kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Tilinhaltija voi myös 
käyttää peruuttamisoikeuttaan lähettämällä ilmoituksen Collector Bank AB:n internetsivujen kautta osoitteessa 
www.collector.fi. Tällöin Collector Bank AB vahvistaa välittömästi sähköpostitse vastaanottaneensa viestin. 
Jotta tilinhaltija ehtii käyttää peruuttamisoikeuttaan ajoissa, riittää, että hän ennen harkinta-ajan päättymistä 
lähettää viestin siitä, että hän aikoo käyttää peruuttamisoikeuttaan.
Kun tilinhaltija käyttää peruuttamisoikeuttaan, oikeus käyttää luottoa päättyy välittömästi.
Käytetty luotto tulee maksaa takaisin mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa tililuoton 
päättymisestä. Tilinhaltija on velvollinen suorittamaan korkolain mukaista korkoa siitä lähtien, kun lainakorko on 
alkanut juosta, kunnes luotto on maksettu kokonaan takaisin. Collector Bank AB maksaa takaisin tilinhaltijan 
maksamat luotosta aiheutuneet maksut viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun Collector Bank AB 
vastaanotti tilinhaltijan ilmoituksen luottosopimuksen peruuttamisesta. Siinä tapauksessa, että Collector Bank 
AB on luottosopimuksesta johtuen maksanut viranomaisille maksuja, joita ei palauteta, on tilinhaltija kuitenkin 
velvollinen vastaamaan sellaisesta kustannuksesta, minkä vuoksi tällaista maksua ei palauteta tilinhaltijalle.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin 
ennen luottosopimuksen tekoa.

Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja /tai 
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke.

Luottoa koskevien yleisten ehtojen kohdan 21 mukaan luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riita 
ratkaistaan lopullisesti yleisessä tuomioistuimessa.
Jos tilinhaltijalla/asiakkaalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, oikeuspaikka riitaisuuksien ratkaisemiseksi on 
Helsingin käräjäoikeus.

Tarvittaessa:
Kielijärjestelyt

Tiedot ja sopimusehdot annetaan suomeksi.

c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Mahdolliset valitukset voidaan tehdä Collector Bank AB:n valitusvastaavalle, osoitteeseen 
stadium@collectorbank.fi tai. puhelimitse 09-315 89 981. Päätöksen valitusasiassa tekee valitusvastaava tai 
laajemmissa asioissa erityinen päätösryhmä. Tilinhaltija voi myös kääntyä joko Kuluttajariitalautakunnan 
(PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200) tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Porkkalankatu 1, 00180 
Helsinki, puh. 09 6850 120) tai yleisen tuomioistuimen puoleen.
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