
1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Internet-osoite:

Oy Netford Capital Ltd.
PL 78, 33211 TAMPERE
0600-301 710 (1,52 EUR/min+pvm)
asiakaspalvelu@ainalaina.fi
www.ainalaina.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi: Jatkuva luottotili

Luoton kokonaismäärä: 2.000,00 EUR

Nostoa koskevat ehdot: Luotonantaja myöntää lainasumman luotonsaajan käy-
tettäväksi laina-aikana. Luotto on nostettavissa koko-
naan tai osissa tämän jälkeen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika: Toistaiseksi

Maksuerät: Maksettavananne on seuraavaa:

Luottoa maksetaan takaisin kuukausierissä, joista kus-
takin Luotonantaja lähettää Asiakkaalle laskun, joka 
sisältää pääomalyhennyksen, käsittelykulujen osuuden 
sekä korot. Kuukausierän suuruus on vähintään 1/12 
osa laskutuspäivänä avoinna olevasta pääoman mää-
rästä. Lisäksi kuukausierä sisältää pääomaan kerty-
neet korot täysimääräisenä sekä lai-nanhoitokulut. Las-
kutuspäivä on 14 päivää ennen valitsemaasi eräpäivää.

Maksettava kokonaismäärä: Maksettava kokonaismäärä riippuu asiakkaan valit-se-
masta kuukausierien määrästä (1-12 kpl). Kuukausierä 
sisältää pääoman lyhennyksen, pääoman korot (vuotui-
nen lainakorko 19,9 % pääoman jäljellä olevasta mää-
rästä) sekä lainanhoitokulut (0,01 % päivää kohden 
myönnetyn tililuoton määrästä).

Esimerkki, kun kuukausierien määrä on 12 kpl:
Nostettava määrä: 2000 EUR
Maksueriä: 12 kpl
Lainanhoitokulu: 0,01 % päivää kohden myönnetyn tili-
luoton määrästä, keskimäärin 73 € vuodessa.
Korko: 215,36 EUR (vuotuinen lainakorko 19,9%)
Maksettava yhteensä: 2.288,36 EUR

Vaadittavat vakuudet: Luotonantajalla on sopimuksen mukaan oikeus vaatia 
koko tai osittaista luotonmäärää vastaava takaus.

3. Luoton kustannukset

Vuotuinen lainakorko: Kiinteä 19,9 % pääomasta nostopäivästä lukien. 

Todellinen vuosikorko: 29,6 %

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin eh-
doin otettava
- luoton vakuudeksi vakuutus:
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:
(Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole
luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen
vuosikorkoon)

Ei
Ei

Muut kustannukset

Sekä maksu- että luotonnostotapahtumien kirjaami-
seen vaaditaan yksi tai useampi tili:

Lainan nosto edellyttää asiakkaan omalla nimellä ole-
vaa tiliä suomalaisessa pankissa. Asiakas vastaa tilin 
kuluista kokonaisuudessaan.

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset Lainanhoitokulu on tililuoton voimassaoloajalla 0,01 % 
päivää kohden myönnetyn tililuoton määräs-tä, keski-
määrin 73 € vuodessa.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luotto-
sopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Luotonantajalla on oikeus muuttaa kuluja, palkkioita 
ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustan-
nusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta 
syystä. Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti 
tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden 
muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suu-
ruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee 
voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lu-
kien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua 
ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut: Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia 
seurauksia (esim. pakkomyynti) ja luoton saaminen 
voi vaikeutua:
Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä viivästyskorkoa 
korkolain 4 § 2. momentin mukaisesti. 
Maksuhuomautuksesta perimme 5 EUR/muistutus. 
Mahdolliset perintäkulut määräytyvät lain saatavien pe-
rinnästä (1999/513) §10a mukaisesti. Jos luotonantaja 
on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle, pe-
rintätoimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamie-
hen laskutus sisältyy perintäkuluihin.

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus: 
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteri-
päivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenai-
kaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä

Haku tietokannasta:
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittö-
mästi 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 turvallisuu-
den tavoitteiden vastaista. Luotonantaja käyttää luottoa 
myöntäessään ja valvoessaan asiakkaan henkilöluot-
totietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto 
Oy:n luottotietorekisteristä.

Kyllä

Oikeus saada luottosopimusluonnos Teillä on oikeus 
saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. 
Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyyn-
nön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopi-
musta teidän kanssanne.

Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

(a) luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte: Oy Netford Capital Ltd.
Puhelin: 0600-301 710 (1,52 EUR/min+pvm)
Internetosoite: www.ainalaina.fi

Rekisteröinti: Oy Netford Capital Ltd. on merkitty Patentti- ja re-
kisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 
Y-tunnuksella 2040666-5. Oy Netford Capital Ltd on 
merkitty Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ylläpitä-
mään luoton antajarekisteriin rekisteröintitunnuksella 
PU476A.

Valvova viranomainen: Oy Netford Capital Ltd:n liiketoimintaa valvoo Ete-
lä-Suomen Aluehallintavirasto, puh. 020 636 1040, 
www.avi.fi.

(b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainaso-
pimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopi-
muksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankoh-
dasta, jolloin lainanhakija sai kaikki kuluttajansuojalain 
mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamistapauksissa 
asiakas on velvollinen maksamaan korvauksena lai-
nan koron ajalta, jonka laina on ollut hänen käytettä-
vissään. Oy Netford Capital Ltd:llä on kuitenkin oikeus 
vaatia korvauksena lainan todellinen vuosikorko ajalta, 
jonka laina on ollut kuluttajan käytettävissä. Asiakas 
sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 
päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämises-
tä luotonantajalle luottosopimuksen nojalla saamansa 
varat sen uhalla, että peruuttaminen raukeaa (Kulutta-
jansuojalain 7 luvun 11b §).

Peruuttamisilmoitus on jätettävä kirjallisesti
osoitteeseen
Oy Netford Capital Ltd, PL 78, 33211 TAMPERE,
ja siinä on oltava seuraavat tiedot:
1) ilmoitus luoton peruuttamisesta,
2) asiakkaan nimi, puhelinnumero ja henkilötunnus,
3) paikka ja päiväys,
4) asiakkaan allekirjoitus

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen Tei-
hin ennen luottosopimuksen tekoa:

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai-
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke:

Asiakas voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia 
riitaisuuksia koskevan kanteen luotonantajaa vastaan 
luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt: Velallisella on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimu-
sehdot suomen kielellä ja luotonantaja sitoutuu käyttä-
mään sopimussuhteen aikana tätä kieltä.

(c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuoja-
menettelyjen olemassaolo:

Mikäli sopijapuolten välille syntyy sopimukseen pe-
rustuvia erimielisyyksiä, jotka eivät ratkea sopijapuol-
ten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian 
vapaamuotoisella hakemuksella Kuluttajariitalauta-
kunnan käsiteltäväksi. Tarkempia tietoja lautakunnan 
menettelystä saa alla mainituista yhteystiedoista. 
Kuluttajariitalautakunta: Hämeentie 3, PL 306, 00531 
Helsinki, puh. 010 366 5200,      kril@oikeus.fi, www.
kuluttajariita.fi.


