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1. LUOTONANTAJAN/LUOTONVÄLITTÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Luotonantaja Collector Bank AB, ruotsalainen y-tunnus: 556597–0513 (”Luotonantaja”)

Osoite Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi

Puhelin 09-31589946

Sähköposti stadium@walley.fi

Internet-osoite www.walley.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 Luottotili (”Stadium Tili”), joka on jatkuva luotto Stadiumilta ostettujen tavaroiden ja palveluiden osissa mak-
samiseen.

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

Luottosopimuksen solmimisen yhteydessä myönnettävä luottoraja on 1 000 euroa.

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

Luottoa voidaan käyttää, kun Stadiumista on tehty ostos Stadium Tiliä käyttäen ja Stadium Tiliä koskeva luotto-
sopimus on solmittu Luotonantajan kanssa.

Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.

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

Käytetystä luotosta tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/36 lisättynä luoton korolla ja muilla luottokus-
tannuksilla, aina kuitenkin minimissään 5 euroa. Siten käytetyn luoton määrästä riippuen sen maksaminen 
voidaan jakaa enimmillään 36 kuukauden ajalle, jolloin maksueriä on 36 kpl. Jos koko laskutettu summa 
maksetaan viimeistään ostosta seuraavana kuukautena, luoton korkoa tai kuukausimaksua ei veloiteta sillä 
edellytyksellä, että Stadium Tilillä ei ole aiempaa velkaa edellisen kuukauden viimeisenä päivänä. Luoton 
korko lasketaan kulloinkin käytetylle luottomäärälle ja se maksetaan kuukausittain. Muut luottokustannukset 
(kuukausimaksu) lisätään velkaan sitä mukaa kuin ne syntyvät ja ne suoritetaan kuukausittaisten maksujen 
yhteydessä. Maksetut suoritukset kohdistetaan luoton korkoon, muihin luottokustannuksiin ja pääomaan tässä 
järjestyksessä.

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

Maksettavan kokonaismäärän ja luoton kokonaiskustannusten laskennassa otetaan huomioon luottokus-
tannukset, joita ovat luottosopimuksen solmimishetkellä luoton korko 17 % ja kuukausimaksu 3 euroa. Kun 
myönnetty luottoraja 1 000 euroa on kokonaisuudessaan käytetty ja luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden 
aikana, maksettava kokonaismäärä on 1 371 euroa ja luoton kokonaiskustannukset 371 euroa.

3. LUOTON KUSTANNUKSET

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat 
erisuuruiset lainakorot.

Luoton korko on 17 %. Luoton korko veloitetaan kerran kuukaudessa.

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton 
kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla 
erilaisia tarjouksia.

Stadium Tili: Todellinen vuosikorko on 26 % 1 000 euron käytetyllä luottosummalla ja 36 kuukauden takaisinmak-
suajalla, kun kuukausimaksu on 3,00 euroa ja luoton korko 17 %.

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

Ei.

MUUT KUSTANNUKSET

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset. Stadium Tilin yhteydessä veloitetaan kuukausimaksu 3,00 euroa kuukaudessa.

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

Siinä määrin kuin luottopoliittiset päätökset, Luotonantajan muuttuneet luototuskustannukset tai muut kustan-
nusmuutokset, joita Luotonantajan ei voida katsoa kohtuudella pystyneen ennakoimaan luoton myöntämis-
ajankohtana, sitä edellyttävät, Luotonantajalla on oikeus korottaa luoton korkoa ja niitä maksuja (kuukausi-
maksut), joita peritään kyseisten kustannusten kattamiseksi. Luoton koron tai maksujen korotus astuu voimaan 
kaksi kuukautta sen jälkeen, kun kirjallinen ilmoitus on lähetetty sähköpostitse tai muulla tavalla taikka tiedote 
on julkaistu Luotonantajan kotisivulla www.walley.fi. Luoton koron ja maksujen muutoksista välitetään tieto 
myös seuraavan kuukausittaisen laskun yhteydessä.

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

Maksun viivästyessä veloitetaan 5 euron muistutuskulu per lähetetty maksumuistutus sekä luoton korko 
korkolain 4.2 §:n mukaisesti, kunnes viivästynyt suoritus on kokonaisuudessaan maksettu. Lisäksi veloitetaan 
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaiset perintäkulut sekä tuomioistuin- ja ulosottomaksut, mikäli 
niille on perusteita.

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.
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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 Luotonantaja 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 voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.
Peruuttamisoikeutta voidaan käyttää ilmoittamalla siitä Luotonantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun
luottosopimus tehtiin (harkinta-aika).
Peruuttamisoikeuden käyttämiselle ei tarvitse ilmoittaa mitään syytä.
Mikäli tilinhaltija haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee hänen lähettää Luotonantajalle selkeä ilmoitus 
päätöksestään käyttää peruuttamisoikeutta joko sähköpostitse osoitteeseen, stadium@walley.fi tai
postitse osoitteeseen Stadium, c/o Walley, 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 Luotonantajan internetsivujen kautta osoitteessa
www.walley.fi. Tällöin Luotonantaja vahvistaa välittömästi sähköpostitse vastaanottaneensa viestin.
Jotta tilinhaltija ehtii käyttämään peruuttamisoikeuttaan ajoissa, riittää, että hän ennen harkinta-ajan päätty-
mistä 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. Luotonantaja maksaa takaisin tilinhaltijan
maksamat luotosta aiheutuneet maksut viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun Luotonantaja
vastaanotti tilinhaltijan ilmoituksen luottosopimuksen peruuttamisesta. Siinä tapauksessa, että Luotonantaja
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 sovellettavaa lainsäädäntöä ja /tai 
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke.

Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riita-asiat ratkaistaan lopullisesti yleisessä tuomioistuimessa 
Suomessa.
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 Luotonantajan valitusvastaavalle, osoitteeseen
stadium@walley.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 yleisen tuomioistuimen puoleen. Jos tarvitset yleisneuvontaa ja 
ohjeita omassa asiassasi, voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, jonka valtakunnallinen numero on 029 553 
6901.
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