VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT
1. Luotonantajan henkilöllisyysja yhteystiedot
Luotonantaja

Collector Bank AB, ruotsalainen y-tunnus 556597-0513 (”Luotonantaja”)
Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi
09 3158 9947
hello@walley.fi
www.walley.fi
Luotonantaja on tavaramerkin “Walley” rekisteröity haltija ja harjoittaa toimintaa
kyseisen tavaramerkin alla.

2. Kuvausluoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Kyseessä on jatkuva luotto kauppiailta ostettujen tavaroiden ja palveluiden (”Tuotteet”)
erissä maksamiseen (”Erämaksu”) sekä kauppiailta tehtyihin ostoksiin liittyvien Luotonantajan laskujen osissa maksamiseen (”Tililuotto”) luottoehtojen mukaisesti.

Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksenmukaisesti
käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Luottosopimuksen solmimisen yhteydessä myönnettävä luottoraja on 1 000,00
euroa, 2 500,00 euroa tai 5 000,00 euroa riippuen Erämaksulla maksettavan
ostoksen tai Tililuotolla maksettavan laskun summasta. Luottorajaa voidaan luottokelpoisuuden arvioinnin perusteella korottaa myöhemmin sopimussuhteen aikana
johonkin edellä mainittuun tasoon riippuen velan määrästä.

Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovatsaatavissa.

Erämaksua voidaan käyttää, kun luottoehtojen soveltamisalaan kuuluvalta kauppiaalta on ostettu Tuotteita Erämaksulla ja luottosopimus on solmittu Luotonantajan
kanssa luottoehtojen mukaisesti. Tililuottoa voidaan käyttää, kun luottoehtojen
soveltamisalaan kuuluvalta kauppiaalta on ostettu Tuotteita Luotonantajan laskulla
ja luottosopimus on solmittu Luotonantajan kanssa luottoehtojen mukaisesti.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossamaksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Maksettavanne on seuraavaa:
Tililuoton osalta käytetystä luotosta tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/36
(tai 1/24, mikäli kauppiaan myyntikanavassa on ostoksen yhteydessä ilmoitettu
maksuajaksi 24 kuukautta) lisättynä luoton korolla ja muilla luottokustannuksilla kyseisen kuukauden ajalta, aina kuitenkin minimissään 5 euroa. Siten käytetyn luoton
määrästä riippuen sen maksaminen voidaan jakaa enimmillään jopa 36 kuukauden
(tai 24 kuukauden) ajalle, jolloin maksueriä on 36 (tai 24).
Erämaksun osalta kuukausittain tulee maksaa vähintään kiinteän kuukausierän
määrä lisättynä luoton korolla ja muilla luottokustannuksilla. Maksuajaksi on mahdollista valita 3, 6, 9, 12, 18, 24 tai 36 kuukautta siinä laajuudessa kuin kyseisiä
maksuaikoja kulloinkin tarjotaan kauppiaan myyntikanavassa. Kuukausittain
maksettava vähimmäissumma käy ilmi maksusuunnitelmasta.
Korko ja maksut on maksettava seuraavasti:
Luoton korko lasketaan kulloinkin käytetylle luottomäärälle ja se maksetaan
kuukausittain. Muut luottokustannukset (kuukausimaksu) lisätään velkaan sitä
mukaa kuin ne syntyvät ja ne maksetaan kuukausittaisten suoritusten 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 luottokustannukset, joita ovat luottosopimuksen solmimishetkellä
luoton korko 19,9 % ja kuukausimaksu 3,00 euroa per kuukausi.
Tililuotto: Jos luottoraja 1 000,00 euroa on kokonaisuudessaan käytetty Tililuotolla ja luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden (vastaavat luvut alla suluissa 24
kuukauden maksuajalle) aikana, maksettava kokonaismäärä on 1 415 € (1 279
€) ja luoton kokonaiskustannukset ovat 415 € (279 €). Vastaavasti laskettuna 2
500,00 euron luottorajalla maksettava kokonaismäärä on 3375 € (3 090 €) ja luoton
kokonaiskustannukset ovat 875 € (590 €) sekä 5 000,00 euron luottorajalla 6642 €
(6 108 €) ja 1642 € (1 108 €).
Erämaksu: Jos luottoraja 1 000,00 euroa on kokonaisuudessaan käytetty Erämaksulla ja luoton takaisinmaksuaika on 3/6/9/12/18/24/36 kuukautta (alla luvut esitetty
kullekin maksuajalle tässä järjestyksessä), maksettava kokonaismäärä on 1 044
€/1 080 €/1 116 €/1 152 €/1 224 €/1 296 €/1 476 € ja luoton kokonaiskustannukset
ovat 44 €/80 €/116 €/152 €/224 €/296 €/476 €. Vastaavasti laskettuna 2 500,00 euron luottorajalla maksettava kokonaismäärä on 2 595 €/2 670 €/2 745 €/2 820 €/2
970 €/3 144 €/3 456 € ja luoton kokonaiskustannukset ovat 95 €/170 €/245 €/320
€/470 €/644 €/956 € sekä 5 000,00 euron luottorajalla 5 178 €/5 316 €/5 454 €/5
592 €/5 886 €/6 192 €/6 804 € ja 178 €/316 €/454 €/592 €/886 €/1 192 €/1 804 €.
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Jos ostokseen sovelletaan edellä mainittua alempaa luoton korkoa tai pienempää
kuukausimaksua kauppiaskohtaisen kampanjan yhteydessä, sellaisesta ilmoitetaan
nimenomaisesti Kauppiaan myyntikanavassa ostoksen yhteydessä ja Luotonantajan omilla sivuilla (my.walley.fi) ostoksen jälkeen. Tällöin myös kampanjaehtojen
mukainen esimerkki maksettavasta kokonaismäärästä ja luoton kokonaiskustannuksista ilmoitetaan kauppiaan myyntikanavassa ostoksen yhteydessä ja/tai
ostoksen jälkeen Luotonantajan omilla sivuilla (my.walley.fi).

3. Luotonkustannukset
Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseensovellettavat erisuuruiset lainakorot

Luoton korko tulee maksaa vuosittaisen korkokannan mukaan ja se lasketaan
kuukausittaisen laskun lähettämishetkellä käytetylle luotolle. Luottosopimuksen
solmimishetkellä voimassa oleva korkokanta on 19,9 %.
Jos ostokseen sovelletaan yllä mainittua alempaa luoton korkoa kauppiaskohtaisen kampanjan yhteydessä, sellaisesta ilmoitetaan nimenomaisesti kauppiaan
myyntikanavassa ostoksen yhteydessä ja ostoksen jälkeen Luotonantajan omilla
sivuilla (my.walley.fi).

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkonaluoton
kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompivertailla
erilaisia tarjouksia.

Todellisen vuosikoron laskennassa otetaan huomioon luottokustannukset, joita ovat
luottosopimuksen solmimishetkellä luoton korko 19,9 % ja kuukausimaksu 3,00
euroa per kuukausi.
Tililuotto: Jos luottoraja 1 000,00 euroa on kokonaisuudessaan käytetty Tililuotolla
ja luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden (vastaavat luvut alla suluissa 24 kuukauden maksuajalle) aikana, todellinen vuosikorko on 29,5 % (29,7 %). Vastaavasti
laskettuna 2 500,00 euron luottorajalla todellinen vuosikorko
on 24,9 % (24,9 %) sekä 5 000,00 euron luottorajalla 23,3 % (23,4 %).
Erämaksu: Jos luottoraja 1 000,00 euroa on kokonaisuudessaan käytetty Erämaksulla ja luoton takaisinmaksuaika on 3/6/9/12/18/24/36 kuukautta (alla luvut esitetty
kullekin maksuajalle tässä järjestyksessä), todellinen vuosikorko on
29,69 %/30,61 %/30,67 %/30,54 %/30,14 %/29,64 %/31,01 %. Vastaavasti
laskettuna 2 500,00 euron luottorajalla todellinen vuosikorko on 25,24 %/25,61
%/25,53 %/25,38 %/25,04 %/25,64 %/24,85 % sekä 5 000,00 euron luottorajalla
23,50 %/23,65 %/23,51 %/23,35 %/23,53 %/23,66 %/23,43 %.
Jos ostokseen sovelletaan edellä mainittua alempaa luoton korkoa tai pienempää
kuukausimaksua kauppiaskohtaisen kampanjan yhteydessä, sellaisesta ilmoitetaan
nimenomaisesti Kauppiaan myyntikanavassa ostoksen yhteydessä ja Luotonantajan omilla sivuilla (my.walley.fi) ostoksen jälkeen. Tällöin myös kampanjaehtojen
mukainen esimerkki todellisesta vuosikorosta ilmoitetaan kauppiaan myyntikanavassa ostoksen yhteydessä ja/tai ostoksen jälkeen Luotonantajan omilla sivuilla
(my.walley.fi).

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduinehdoin
otettava
–vakuutus
–tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimusJos näiden
palvelujen kustannukset eivätole luotonantajantiedossa, ne
eivät sisällytodelliseen vuosikorkoon.

Ei.

Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvatkustannukset

Luottosopimuksen solmimishetkellä voimassa oleva kuukausimaksu on 3,00 euroa
per kuukausi.
Jos ostokseen sovelletaan yllä mainittua pienempää kuukausimaksua kauppiaskohtaisen kampanjan yhteydessä, sellaisesta ilmoitetaan nimenomaisesti Kauppiaan myyntikanavassa ostoksen yhteydessä ja Luotonantajan omilla sivuilla (my.
walley.fi) ostoksen jälkeen.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittujaluottosopimukseen liittyviä kustannuksiavoidaan muuttaa

Siinä määrin kuin luottopoliittiset päätökset, Luotonantajan muuttuneet luototuskustannukset tai muut kustannusmuutokset, joita Luotonantajan ei voida katsoa
kohtuudella pystyneen ennakoimaan luoton myöntämisajankohtana, sitä edellyttävät, Luotonantajalla on oikeus korottaa niitä maksuja (kuukausimaksut), joita peritään kyseisten kustannusten kattamiseksi. 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. Maksujen
muutoksista välitetään tieto myös seuraavan kuukausittaisen laskun yhteydessä.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulutMaksujen maksamatta
jättämisellä voi ollavakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti)ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä 5 euron muistutuskulu per lähetetty maksumuistutus sekä viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti, kunnes viivästynyt suoritus on kokonaisuudessaan maksettu. Lisäksi teiltä veloitetaan kulloinkin voimassa
olevan lainsäädännön mukaiset perintäkulut sekä tuomioistuin- ja ulosottomaksut,
mikäli niille on perusteita.
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4. Muitatärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus14 päivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaaluotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaantai osittain.

Luotto voidaan milloin tahansa maksaa ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Luotonantajallaon oikeus saada korvaustaennenaikaisen
takaisinmaksun yhteydessä

Ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä luoton korko ja muut luottokustannukset veloitetaan takaisinmaksupäivään saakka mutta ei sen jälkeiseltä ajalta.

Haku tietokannasta
Luotonantajanon annettava Teille maksuttavälittömästi tieto
luottotietorekisteriintehdystähausta, jos luottohakemus on
hylätty tämänhaun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaistentietojen antaminen on Euroopan yhteisönlainsäädännössä
kielletty tai se on oikeusjärjestyksenperusteiden tai yleisen
turvallisuudentavoitteiden vastaista.

Teillä on oikeus saada tieto viipymättä ja maksutta, jos luottohakemus on hylätty
tietokannan tietojen perusteella.

Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksuttaluottosopimusluonnos. Tätä säännöstäei sovelleta, jos luotonantajaei
pyynnön esittämishetkelläole halukas tekemään luottosopimustateidän kanssanne.

Kyllä.

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoaannettavat tiedot
sitovat luotonantajaa.

Tämän lomakkeen tiedot eivät muodosta oikeudellisesti sitovaa tarjousta.

5. Rahoituspalvelujenetämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot.
a) Luotonantajan osalta
Rekisteröinti

Collector Bank AB, yritystunnus 556597-0513 on rekisteröity Ruotsin kauppa- ja
verorekisteriin (Bolagsverket ja Skatteverket).

Valvova viranomainen

Luotonantaja on Ruotsin rahoitustarkastusviranomanomaisen (Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi) valvonnan alainen yritys. Luotonantaja
on ilmoittanut toiminnastaan myös Suomen Finanssivalvontaan (PL 103, 00101
Helsinki).

b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Teillä on oikeus peruuttaa Luotonantajan kanssa tehty luottosopimus 14 päivän kuluessa sen allekirjoittamisesta. Jos käytätte peruuttamisoikeuttanne, oikeutenne käyttää
luottoa lakkaa välittömästi. Ilmoitus luottosopimuksen peruuttamisesta tulee tehdä
Luotonantajalle sähköpostitse osoitteeseen hello@walley.fi tai puhelimitse numeroon
09 3158 9947. Mikäli käytätte peruuttamisoikeuttanne, teidän tulee välittömästi ja
viimeistään 30 päivän kuluttua Luotonantajalle tekemästänne peruuttamisilmoituksesta
maksaa kokonaisuudessaan takaisin käytetty luotto mukaan lukien pääoma ja sovittu
luoton korko, joka juoksee takaisinmaksupäivään saakka. Mikäli ette maksa pääomaa
korkoineen takaisinmaksun eräpäivänä, teiltä veloitetaan lainmukaiset muistutuskulut
sekä luoton korko korkolain 4.2 § mukaisesti, kunnes velka on kokonaisuudessaan
maksettu.

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä
ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riita-asiat ratkaistaan yleisessä
tuomioistuimessa Suomessa. Jollei teillä ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa
Suomessa, Helsingin käräjäoikeus ratkaisee riita-asiat ensimmäisenä oikeusasteena.

Kielijärjestelyt

Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomen kielellä.

c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus-jaoikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Mikäli olette tyytymätön Luotonantajan toimintaan, voitte olla yhteydessä Luotonantajan valitusvastaavan sähköpostitse osoitteeseen complaints@collectorbank.se.
Jos ette ole tyytyväinen Luotonantajan päätökseen, teidän on mahdollista kääntyä
myös Kuluttajariitalautakunnan (PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200) puoleen. Jos tarvitset yleisneuvontaa ja ohjeita omassa asiassasi, voit ottaa yhteyttä
kuluttajaneuvontaan, jonka valtakunnallinen numero on 029 553 6901.
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