Blue Financen Arkilaina - Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot
1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja

Blue Finance Oy

Y-Tunnus

2431091-9

Osoite

Linnankatu 18, 20100 Turku

Puhelinnumero

0600 303 060 (1,95 €/min + pvm)

Sähköpostiosoite

info@bluefinance.fi

Internet-osoite

www.bluefinance.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Kertaluotto

Luottosopimuksen numero

1107247

Luoton kokonaismäärä

500,00 €

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa
kokonaissummaa.
Nostoa koskevat ehdot

Blue Financen Arkilaina nostetaan kerralla kokonaan. Blue Financen Arkilainan nosto
siirretään lainahakemuksen käsittelyn jälkeen Luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille
kahden (2) pankkipäivän kuluessa. Jos Luotonsaajan pankkitili on muussa kuin
Osuuspankin, Danske Bankin, Nordean, Liedon säästöpankin, POP-pankin, Aktian tai
Oma säästöpankin palvelussa, siirrettävät varat ovat Luotonsaajan tilillä vasta
pankkiviiveen jälkeen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Luottosopimuksen laina-aika on 4 kuukautta. Luottosopimus on voimassa siihen asti,
kun Luotonsaaja on täyttänyt kaikki luottosopimuksen mukaiset velvoitteet.

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

Luotto maksetaan takaisin maksuohjelman mukaisesti neljässä kuukauden välein
erääntyvässä maksuerässä. Maksettavaan erään voi sisältyä Blue Financen Arkilainan
pääomaa, korkoa, kuluja ja Blue Financen Arkilainan erikseen tilattujen valinnaisten
lisäpalveluiden kustannuksia. Maksusuoritukset kohdistetaan ensin kuluihin, korkoihin
ja lopuksi pääoman lyhentämiseksi. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy
maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä.
Luottosumma: 500,00 €
1. erä: korot 8,33 €, tilinhoitomaksu
2. erä: korot 8,33 €, tilinhoitomaksu
3. erä: korot 8,33 €, tilinhoitomaksu
4. erä: korot 8,33 €, tilinhoitomaksu

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

1,98 €, pääoma 0 €
1,98 €, pääoma 0 €
2,04 €, pääoma 0 €
0 €, pääoma 500 €

Esimerkkilaskelma:
Nostettava määrä yhteensä: 500,00 €
Takaisinmaksueriä (kpl): 4
Maksettava summa yhteensä: 539,32 €
Luottokustannukset yhteensä: 39,32 €
Tilinhoitomaksu yhteensä: 6,00 €
Luottokorko (20 %): 33,32 €
Todellinen vuosikorko: 26,30 % (ilmoitettu ja laskettu oikeusministeriön asetuksen
1123/2016 sekä sen liitteen 1 mukaisesti)

3. Luoton kustannukset
Lainakorko

Luoton vuosikorko 20 %

Todellinen vuosikorko

26,30 %, todellinen vuosikorko on ilmoitettu ja laskettu asetuksen 1123/2016 sekä
sen liitteen 1 mukaisesti.

Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät
sisälly todelliseen vuosikorkoon.
- vakuutus

Ei.

- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei.

Muut kustannukset
Tilinhoitomaksu

Paperilaskutus

Tilinhoitomaksu on 3,65 % luottorajasta vuodessa. Tilinhoitomaksu ei saa ylittää
päivää kohden 0,01 % luottosopimuksen luottorajasta luottosopimuksen
voimassaoloajalta. Tilinhoitomaksun määrä on kuitenkin aina vähintään 5 euroa.
Siten, mikäli tilinhoitomaksun laskennallinen määrä jää alle 5:n euron, veloitetaan
tilinhoitomaksuna 5 euroa. Tilinhoitomaksu veloitetaan sopimuksentekohetkellä ja sen
jälkeen vuosittain. Mikäli Luotonsaaja irtisanoo luottosopimuksen, on Luotonantaja
velvollinen hyvittämään tilinhoitomaksut käyttämättömältä luottoajalta.
Blue Financen Arkilainan laskut lähetetään Luotonsaajalle sähköpostitse tai
kirjepostitse paperisena laskuna Luotonsaajan ja Luotonantajan väliseen sopimukseen
perustuen. Sähköpostitse toimitettava lasku on ilmainen. Paperilaskun lähettämisestä
peritään erillinen palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin
voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.

Luottohakemuksen express-palvelu

Pikanostopalvelu

Hetinostopalvelu

Muu erikseen laskutettava selvitystyö

Ilman viitenumeroa tehdyn suorituksen selvittäminen

Liikasuoritusten palauttaminen

Blue Financen Arkilainaa koskevat hakemukset käsitellään kahden (2) arkipäivän
kuluessa. Mikäli Luotonsaaja haluaa, että luottohakemus käsitellään viivytyksettä,
Luotonsaajan on mahdollista valita Luottohakemuksen express-palvelu. Tällaisesta
luottohakemuksen express-palvelusta peritään erillinen palvelumaksu, jonka suuruus
on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Hyväksytty luotto maksetaan Luotonsaajan tilille kahden (2) arkipäivän kuluessa.
Mikäli Luotonsaaja haluaa, että nosto maksetaan tätä nopeammin, Luotonsaajan on
mahdollista valita pikanostopalvelu. Tällaisesta pikanostopalvelusta peritään erillinen
palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa
yleisessä hinnastossa.
Hyväksytty luotto maksetaan Luotonsaajan tilille kahden (2) arkipäivän kuluessa.
Mikäli Luotonsaaja haluaa, että nosto maksetaan tätä nopeammin, Luotonsaajan on
mahdollista valita hetinostopalvelu. Tällaisesta hetinostopalvelusta peritään erillinen
palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa
yleisessä hinnastossa.
Luotonsaajan pyynnöstä Luotonantaja voi tehdä Luotonsaajan lukuun tavanomaista
laajempaa selvitystyötä, kuten toimittaa Luotonsaajalle yhtä useampi korko- ja
saldotodistus, suorittaa Luotonsaajan velkajärjestelyyn ja/tai rikosasiaan liittyvää
selvitystyötä tms. toimia. Tällaisista tavanomaista laajemmista selvitys- tms. töistä
Luotonantajalla on oikeus periä Luotonsaajalta erillinen palvelumaksu, jonka suuruus
on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Luotonsaajan tulee tehdä kaikki maksusuorituksensa Luotonantajalle hyödyntäen
Luotonsaajalle ilmoitettua luottokohtaista viitenumeroa. Mikäli Luotonsaaja ei ole
hyödyntänyt maksusuorituksessaan ilmoitettua luottokohtaista viitenumeroa,
Luotonantaja perii viitteettömästä maksusuorituksesta palvelumaksun, jonka suuruus
on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Luotonsaajan tekemien liikasuoritusten palauttamisista Luotonantaja perii
palvelumaksun, joka vähennetään Luotonsaajalle palautettavasta liikasuorituksesta.
Palvelumaksun suuruus ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä
hinnastossa. Alle 10 euron suuruisia liikasuorituksia ei palauteta.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen
kustannuksia voidaan muuttaa
silloin, kun muutokset eivät lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä
Luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksista tai viranomaisen
päätöksistä.
Luotonantaja ilmoittaa luottosopimuksen ehtojen muutoksesta Luotonsaajalle
sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Luotonsaajalle ilmoitetaan
muutoksesta vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.
Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin, kun kyse on
Luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu
luottosopimukseen.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi
pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen
maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982,
muutoksineen) 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Mikäli edellä mainitusti
määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin Blue Financen Arkilainalle eräpäivää
edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman
perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään
sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun Blue Financen Arkilaina
on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Blue Financen Arkilainaa koskeva
tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on
maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen
saakka.
Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonantajalla on oikeus ryhtyä
perimistoimenpiteisiin. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset
perimiskulut. Maksun viivästyessä kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään 5 euroa
per maksumuistutus.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus

Kyllä. Peruuttamisoikeuden käyttö ilmenee tämän asiakirjan kohdasta 5 b).

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 pä ivä n kuluessa.
Ennenaikainen takaisinmaksu

Kyllä.

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin
kokonaisuudessaan tai osittain.
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta vä littö mä sti tieto
luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylä tty tä mä n haun
perusteella. Tä tä ei sovelleta, jos tä llaisten tietojen antaminen on Euroopan
yhteisö n lainsä ä dä nnö ssä kielletty tai se on oikeusjä rjestyksen perusteiden tai
yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan
henkilöluottotietoja. Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan
Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä ja
Instantor AB:lta tai vastaavien tahojen ylläpitämistä henkilörekistereistä ja/tai
tietokannoista.
Luotonsaaja antaa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta
saatavia tietoja Luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä
varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että Luotonantaja luovuttaa
Luotonsaajaa koskevia tietoja luotosta muille luotonantajille.
Kyllä.

Teillä on oikeus saada pyynnö stä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tä tä
sä ä nnö stä ei sovelleta, jos Luotonantaja ei pyynnö n esittä mishetkellä ole halukas
tekemä ä n luottosopimusta teidä n kanssanne.

5. Rahoituspalvelujen etä myynnin yhteydessä annettavat lisä tiedot
a) Luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite

Blue Finance Oy, Linnankatu 18, 20100 TURKU

Puhelinnumero

0600 303 060 (1,95 €/min + pvm)

Sähköpostiosoite

info@bluefinance.fi

Internet-osoite

www.bluefinance.fi

Rekisteröinti

Blue Finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin, y-tunnus 2431091-9.

Valvova viranomainen

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) ja
sen alaisina aluehallintovirastot (avi.fi).

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus neljäntoista (14) päivän
kuluessa luottosopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona
Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat kuluttajansuojalain
mukaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat
tiedot:
-

Luotonsaajan etu- ja sukunimi
Luotonsaajan osoite
Luotonsaajan puhelinnumero
Luotonsaajan henkilötunnus
ilmoitus peruuttamisesta
allekirjoitus, paikka ja päiväys.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena Blue Financen
Arkilainan koron ajalta, jona luotto on ollut Luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on
palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä Luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei
palauteta määräaikana, peruutus raukeaa.
Tiedot varojen palauttamiseen saa Luotonantajan asiakaspalvelusta. Luotonsaajan
tulee ilmoittaa peruutuksesta Luotonantajan asiakaspalveluun ja ilmoittaa
päivämäärä nostetun luoton palautusta varten. Asiakaspalvelu laskee Luotonsaajalle
valmiiksi maksettavan kokonaissumman sekä antaa ohjeet rahansiirtoa varten.
Maksettava kokonaissumma sisältää pääoman sekä kulut ja korot laskettuna
todelliselta laina-ajalta.
Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen: Blue Finance Oy, Linnankatu 18, 20100
TURKU.
Laki, jonka nojalla Luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen
luottosopimuksen tekoa

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista
tuomioistuinta koskeva lauseke

Luotonantaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia
koskevan kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Mikäli Luotonsaajalla ei ole
asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan
käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä.
Sopimussuhteen aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä.

c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen
olemassaolo

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteessa johtuvat erimielisyydet
kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306, 00351 Helsinki
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla
yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut
yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Blue Financen Arkilainan Luottosopimus
Luotonantaja
Blue Finance Oy
2431091-9
Linnankatu 18, 20100 TURKU
Luotonsaaja
Nimi: Essi Esimerkki
Henkilötunnus: 123456-ABC
Osoite: Esimerkkikatu 1 A 1
12345 HELSINKI
Sähköpostiosoite: sahko@posti.fi
Luottosopimuksen nro: 1107247
Laskutustapa
Sähköposti
Luoton määrä
500,00 €

Luoton korko
Luoton vuosikorko: 20,00 %
Luoton todellinen vuosikorko
Luoton todellinen vuosikorko oikeusministeriön antaman asetuksen kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta (1123/2016) sekä asetuksen liitteessä 1 olevien oletusten
mukaisesti: 26,30 %
Tilinhoitomaksu
Tilinhoitomaksu on 3,65 % luottorajasta vuodessa. Tilinhoitomaksu ei saa ylittää päivää kohden 0,01 % luottosopimuksen luottorajasta luottosopimuksen voimassaoloajalta.
Tilinhoitomaksun määrä on kuitenkin aina vähintään 5 euroa. Siten, mikäli tilinhoitomaksun laskennallinen määrä jää alle 5:n euron, veloitetaan tilinhoitomaksuna 5 euroa.
Tilinhoitomaksu veloitetaan sopimuksentekohetkellä ja sen jälkeen vuosittain. Mikäli Luotonsaaja irtisanoo luottosopimuksen, on Luotonantaja velvollinen hyvittämään
tilinhoitomaksut käyttämättömältä luottoajalta.
Luottosopimuksen kesto
Luoton laina-aika on 4 kuukautta.
Luoton takaisinmaksu
Luotonsaaja maksaa luoton takaisin maksuohjelman mukaisissa maksuerissä. Maksettavaan erään voi sisältyä Blue Financen Arkilainan pääomaa, korkoa ja Blue Financen
Arkilainan voimassaoloaikana erikseen tilattujen lisäpalveluiden kustannuksia. Maksuerä kohdistetaan ensin korkoihin ja kuluihin ja loput käytössä olevan pääoman
lyhentämiseksi. Maksuerät erääntyvät ensimmäisen kerran kuukauden kuluttua luoton nostamisesta ja tämän jälkeen kuukauden välein. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä,
erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä.
Maksuohjelma:
1.
2.
3.
4.

maksuerä:
maksuerä:
maksuerä:
maksuerä:

korot
korot
korot
korot

+
+
+
+

tilinhoitomaksu
tilinhoitomaksu
tilinhoitomaksu
tilinhoitomaksu + pääoma

1. – 3. maksuerään lisätään mahdolliset valinnaisten lisäpalvelujen kulut.
Sitoumus ja vahvistus
Luotonsaaja sitoutuu maksamaan Luotonantajalle tai sen määräämälle luoton pääoman, koron, viivästyskoron sekä luottosopimuksessa yksilöidyt ja Luotonantajan yleisen
hinnaston mukaiset maksut ja palkkiot.
Luotonsaaja on vastaanottanut vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, kappaleen tästä luottosopimuksesta ja kuluttajaluoton yleiset sopimusehdot sekä on
tutustunut niihin ja hyväksyy ne. Luottosopimuksen muodostavat sähköisesti tehty luottohakemus, tämä Blue Financen Arkilainan luottosopimus -sopimusasiakirja, Blue
Financen Arkilainan yleiset sopimusehdot ja Blue Financen Arkilaina - Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot.
Luotonantajalla on oikeus luovuttaa Luotonsaajaa koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Päiväys: 8.9.2020
Luotonsaajan allekirjoitus
Luotonsaaja on allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti Luotonantajan verkkopalvelussa.

Liite Blue Financen Arkilainan luottosopimukseen
Luottosopimuksessa ja vakiomuotoisissa eurooppalaisissa kuluttajaluottotiedoissa esitetyistä tiedoista
poiketen luottoon sovelletaan 9,9 % vuosikorkoa 1.7.2020 alkaen 31.12.2020 asti. Luottosopimuksen ja
vakiomuotoisten eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen vuosikorkoa, maksueriä, maksettavaa
kokonaismäärää ja todellista vuosikorkoa koskevat tiedot poikkeavat todellisista edellä mainitulla aikavälillä.
Luotosta perittävät muut kustannukset ovat luottosopimuksen ja vakiomuotoisten eurooppalaisten
kuluttajaluottotietojen mukaiset.
Tämän liitteen voimassaolo päättyy 1.1.2021, mistä alkaen luottoon sovelletaan luottosopimuksen ja
vakiomuotoisten eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen mukaista vuosikorkoa.
BLUE FINANCE OY – BLUE FINANCEN ARKILAINAN YLEISET SOPIMUSEHDOT
Blue Financen Arkilainan yleiset sopimusehdot
Näitä Blue Financen Arkilainan yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Luotonantaja Blue Finance Oy:n
myöntämiin Blue Financen Arkilainoihin. Luottosopimuksen muodostavat sähköisesti tehty luottohakemus,
Blue Financen Arkilainan Luottosopimus, nämä Blue Financen Arkilainan yleiset sopimusehdot sekä Blue
Financen Arkilaina – vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot.
Luotonantaja: Blue Finance Oy, Linnankatu 18, 20100 Turku, Y-tunnus: 2431091-9, asiakaspalvelu 0600
303 060 sekä info@bluefinance.fi
Luotonhakija: Luonnollinen henkilö, joka hakee Blue Financen Arkilainaa Luotonantajalta tämän
hyväksymällä tavalla.
Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Blue Financen Arkilainaa Luotonantajalta tämän
hyväksymällä tavalla ja jolle Luotonantaja on myöntänyt Blue Financen Arkilainan.

Blue Financen Arkilainan hakeminen
Blue Financen Arkilainan hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella Blue Finance Oy:n verkkopalvelussa tai
muulla Luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai
muulla Luotonantajan hyväksymällä tunnistautumistavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä
luottosopimuksen ehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti.
Luotonhakija ja Luotonsaaja ymmärtävät rekisteröityessään palveluun antavansa Luotonantajalle
suostumuksensa:
henkilöluottotietojensa sekä väestörekisteritietojensa tarkistukseen ja asiakassuhteen aikana
valvontaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti,
tarvittaessa tietojen hankkimiseen Luotonhakijan ja Luotonsaajan työsuhteesta,
kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja ja luovuttaa Luotonsaajaa koskevia tietoja
Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille.
Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä,
Bisnode Finland Oy:ltä ja Instantor AB:lta tai vastaavien tahojen ylläpitämistä henkilörekistereistä ja/tai
tietokannoista.
Luotonhakijan luottokelpoisuuden arvioimiseksi Luotonhakija hyväksyy, että Luotonantaja selvittää
Luotonhakijan luottokelpoisuuden hyödyntäen Instantor AB:n tai vastaavan kolmannen osapuolen tarjoamaa
palvelua. Luotonhakija hyväksyy sen, että Luotonhakija kirjautuu verkkopankkitunnuksillaan Instantor AB:n
tai vastaavan kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun, joka tekee Luotonhakijan verkkopankin
tilitapahtumista luottokelpoisuusanalyysin Luotonantajalle. Mikäli Luotonhakijan luottokelpoisuuden arviointi
ei ole mahdollista hyödyntäen Instantor AB:n tai vastaavan kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua,
Luotonhakijan luottokelpoisuuden arvioimiseksi Luotonhakijan on toimitettava Luotonantajalle tämän
edellyttämät asiakirjat, kuten palkka- tai eläketodistuksensa, verotodistuksensa tai muun vastaavan
kirjallisen selvityksen.
Luotonantaja ilmoittaa luottohakemuksen perusteella tehtävästä luottopäätöksestä Luotonhakijalle
sähköisesti.
Blue Financen Arkilainan myöntäminen
Blue Financen Arkilaina voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 18 vuotta, jolla
on osoite Suomessa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, jolla on suomalainen pankkitili ja joka Luotonantajan
arvion mukaan kykenee täyttämään Blue Financen Arkilainan mukaiset velvoitteet. Luotonantaja voi
harkintansa mukaan olla myöntämättä luottoa Luotonhakijalle.
Blue Financen Arkilainan hyväksytty luottohakemus yhdessä Blue Financen Arkilainan luottosopimus sopimusasiakirjan, Blue Financen Arkilainan yleisten sopimusehtojen sekä vakiomuotoisten eurooppalaisten
kuluttajaluottotietojen kanssa muodostavat Luotonantajan ja Luotonsaajan välille luottosopimuksen.
Blue Financen Arkilainan voimassaolo ja nostaminen
Blue Financen Arkilaina on määräaikainen kertaluotto. Blue Financen Arkilainan laina-aika ja suuruus ovat
ilmaistu Blue Financen Arkilainan luottosopimus -sopimusasiakirjassa.
Blue Financen Arkilaina nostetaan kerralla kokonaan. Blue Financen Arkilainan nosto siirretään
lainahakemuksen käsittelyn jälkeen Luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille kahden (2) pankkipäivän
kuluessa. Jos Luotonsaajan pankkitili on muussa kuin Osuuspankin, Danske Bankin, Nordean, Liedon
säästöpankin, POP-pankin, Aktian tai Oma säästöpankin palvelussa, siirrettävät varat ovat Luotonsaajan tilillä
vasta pankkiviiveen jälkeen.
Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus
Luotonsaaja vakuuttaa Blue Financen Arkilainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita.
Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että
Luotonsaajan ilmoittama puhelinnumero ja muut yhteystiedot ovat oikeat. Luotonsaajan on ilmoitettava
Luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista, kuten nimestä, puhelinnumerosta, postiosoitteesta,
sähköpostiosoitteesta ja tilinumerosta. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista
aiheutuvasta selvitystyöstä hinnaston mukaisesti.
Luotonsaaja sitoutuu antamaan luottosuhteen aikana Luotonantajalle tämän pyytäessä tarpeellisia tietoja
taloudellisesta asemastaan ja maksukykyynsä vaikuttavista seikoista. Luotonantajalla on oikeus tarkistaa
Luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja Blue Financen Arkilainan
voimassaoloaikana. Luotonsaajan luottokelpoisuuden arvioimiseksi Luotonsaajan on toimitettava
Luotonantajalle tämän pyytäessä esimerkiksi palkka- tai eläketodistuksensa, verotodistuksensa tai muun

vastaavan kirjallisen selvityksen. Luotonsaajan on myös tarvittaessa kirjauduttava
verkkopankkitunnuksillaan Instantor AB:n tai vastaavan kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun
Luotonsaajan luottokelpoisuuden uudelleen arvioimista varten.
Blue Financen Arkilainan korko ja luottokustannukset
Blue Financen Arkilainan korko ja muut luottokustannukset ovat ilmoitettu Blue Financen Arkilainan
luottosopimus -sopimusasiakirjassa. Blue Financen Arkilainan korko ja tilinhoitomaksu lasketaan lainatulle
pääomalle koko luoton määräajaksi kerrallaan. Korkojen laskenta suoritetaan todellisten kalenteripäivien
mukaan. Päiväkorkoa laskettaessa käytetään jakajana 360.
Blue Financen Arkilainan todellinen vuosikorko on ilmoitettu Blue Financen Arkilainan luottosopimus sopimusasiakirjassa.
Blue Financen Arkilainan valinnaiset lisäpalvelut
Paperilaskutus
Blue Financen Arkilainan laskut lähetetään Luotonsaajalle sähköpostitse tai kirjepostitse paperisena laskuna
Luotonsaajan ja Luotonantajan väliseen sopimukseen perustuen. Sähköpostitse toimitettava lasku on
ilmainen. Paperilaskun lähettämisestä peritään erillinen palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu
Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Luottohakemuksen express-palvelu
Blue Financen Arkilainaa koskevat hakemukset käsitellään kahden (2) arkipäivän kuluessa. Mikäli
Luotonsaaja haluaa, että luottohakemus käsitellään viivytyksettä, Luotonsaajan on mahdollista valita
Luottohakemuksen expresspalvelu. Tällaisesta luottohakemuksen express-palvelusta peritään erillinen
palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Luottohakemuksen express-palvelussa luottohakemus käsitellään noin 15 minuutin kuluessa Blue Finance
Oy:n asiakaspalvelun aukioloaikoina. Asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella tilattu luottohakemuksen
express-palvelu suoritetaan heti seuraavana mahdollisena aukioloaikana.
Luottohakemuksen express-palvelua koskevaa erillistä palvelumaksua ei veloiteta, mikäli luottohakemus
hylätään.
Pikanostopalvelu
Hyväksytty luotto maksetaan Luotonsaajan tilille kahden (2) arkipäivän kuluessa. Mikäli Luotonsaaja haluaa,
että nosto maksetaan tätä nopeammin, Luotonsaajan on mahdollista valita pikanostopalvelu. Tällaisesta
pikanostopalvelusta peritään erillinen palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin
voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Pikanostopalvelussa nosto maksetaan Luotonsaajan tilille kuuden (6) tunnin kuluessa luottohakemuksen
hyväksymisestä Blue Finance Oy:n asiakaspalvelun aukioloaikoina tai seuraavan mahdollisen aukioloajan
alusta lukien.
Pikanostopalvelua koskevaa erillistä palvelumaksua ei veloiteta, mikäli luottohakemus hylätään.
Pikanostopalvelu ei ole käytettävissä kaikkien pankkipalveluntarjoajien osalta. Tältä osin lisätietoja saa muun
muassa Blue Finance Oy:n asiakaspalvelusta.
Hetinostopalvelu
Hyväksytty luotto maksetaan Luotonsaajan tilille kahden (2) arkipäivän kuluessa. Mikäli Luotonsaaja haluaa,
että nosto maksetaan tätä nopeammin, Luotonsaajan on mahdollista valita hetinostopalvelu. Tällaisesta
hetinostopalvelusta peritään erillinen palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin
voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Hetinostopalvelussa nosto maksetaan Luotonsaajan tilille arkisin 15 minuutin kuluessa ja viikonloppuisin
kahden (2) tunnin kuluessa luottohakemuksen hyväksymisestä Blue Finance Oy:n asiakaspalvelun
aukioloaikoina tai heti seuraavana mahdollisena aukioloaikana.
Hetinostopalvelua koskevaa erillistä palvelumaksua ei veloiteta, mikäli luottohakemus hylätään.
Hetinostopalvelu ei ole käytettävissä kaikkien pankkipalveluntarjoajien osalta. Tältä osin lisätietoja saa muun
muassa Blue Finance Oy:n asiakaspalvelusta.
Muu erikseen laskutettava selvitystyö

Luotonsaajan pyynnöstä Luotonantaja voi tehdä Luotonsaajan lukuun tavanomaista laajempaa selvitystyötä,
kuten toimittaa Luotonsaajalle yhtä useampi korko- ja saldotodistus, suorittaa Luotonsaajan velkajärjestelyyn
ja/tai rikosasiaan liittyvää selvitystyötä tms. toimia. Tällaisista tavanomaista laajemmista selvitys- tms. töistä
Luotonantajalla on oikeus periä Luotonsaajalta erillinen korvaus, jonka suuruus ja määräytymisperusteet on
ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Peruuttamisoikeus
Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa
luottosopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona Luotonsaaja on saanut pysyvällä
tavalla luottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
Luotonsaajan etu- ja sukunimi
Luotonsaajan osoite
Luotonsaajan puhelinnumero
Luotonsaajan henkilötunnus
ilmoitus peruuttamisesta
allekirjoitus, paikka ja päiväys.
Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena Blue Financen Arkilainan koron ajalta,
jonka luotto on ollut Luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30
päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä Luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen.
Mikäli varoja ei palauteta määräaikana, peruutus raukeaa.
Tiedot varojen palauttamiseen saa Luotonantajan asiakaspalvelusta. Luotonsaajan tulee ilmoittaa
peruutuksesta Luotonantajan asiakaspalveluun ja ilmoittaa päivämäärä Blue Financen Arkilainan palautusta
varten. Asiakaspalvelu laskee Luotonsaajalle valmiiksi maksettavan kokonaissumman sekä antaa ohjeet
rahansiirtoa varten. Maksettava kokonaissumma sisältää pääoman sekä kulut ja korot laskettuna todelliselta
laina-ajalta.
Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen: Blue Finance Oy, Linnankatu 18, 20100 TURKU.
Blue Financen Arkilainan takaisinmaksu
Luottosopimuksen perusteella nostettu Blue Financen Arkilaina erääntyy maksettavaksi Luottosopimuksen
mukaisissa ennalta sovituissa maksuerissä. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi ensimmäisenä
sovittuna eräpäivänä ja tämän jälkeen kuukausittain. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy maksuerä
maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä.
Maksettavaan erään voi sisältyä Blue Financen Arkilainan pääomaa, korkoa, kuluja ja Blue Financen
Arkilainan erikseen tilattujen valinnaisten lisäpalveluiden kustannuksia.
Maksusuoritukset kohdistetaan ensin kuluihin, korkoihin ja lopuksi pääoman lyhentämiseksi.
Luotonsaajan tulee tehdä kaikki maksusuorituksensa Luotonantajalle hyödyntäen Luotonsaajalle ilmoitettua
luottokohtaista viitenumeroa. Mikäli Luotonsaaja ei ole hyödyntänyt maksusuorituksessaan ilmoitettua
luottokohtaista viitenumeroa, Luotonantaja perii viitteettömästä maksusuorituksesta palvelumaksun, jonka
suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa. Luottokohtainen
viitenumero esitetään jokaisella laskulla, minkä lisäksi sitä on mahdollista tiedustella Blue Finance Oy:n
asiakaspalvelusta.
Luotonsaajan tekemien liikasuoritusten palauttamisista Luotonantaja perii palvelumaksun, joka vähennetään
Luotonsaajalle palautettavasta liikasuorituksesta. Palvelumaksun suuruus ilmoitetaan kulloinkin voimassa
olevassa yleisessä hinnastossa. Alle 10 euron suuruisia liikasuorituksia ei palauteta.
Blue Financen Arkilainan ennenaikainen takaisinmaksu
Luotonsaaja voi halutessaan maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko Blue Financen
Arkilainan ennenaikaisesti takaisin ilman lisäkustannuksia. Jos Luotonsaaja maksaa Blue Financen Arkilainan
tai sen osan ennenaikaisesti takaisin, jäljellä olevasta saatavasta vähennetään se osa luottokustannuksia,
joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus periä
kokonaisuudessaan Blue Financen Arkilainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.
Maksun viivästyminen ja viivästyskorko
Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle

määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4 §:n mukaisesti eräpäivästä
maksupäivään. Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin Blue Financen Arkilainalle
eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman
korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan
siitä, kun Blue Financen Arkilaina on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Blue Financen Arkilainaa koskeva
tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman
perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.
Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonantajalla on oikeus ryhtyä perimistoimenpiteisiin.
Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut. Maksun viivästyessä kirjallisesta
maksumuistutuksesta peritään 5 euroa per maksumuistutus.
Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin
Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa Blue Financen Arkilainan maksun
laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60
vuorokautta maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21
vuorokautta Luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta
rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin. Maksun laiminlyöntiä ei ilmoiteta luottotietorekisteriin, jos se
on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä
riippumattomasta seikasta, paitsi jos tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi
Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.
Blue Financen Arkilainan kesto ja erityinen erääntyminen
Blue Financen Arkilainan katsotaan alkaneeksi luottohakemuksen hyväksymisestä tai siitä myöhemmästä
ajankohdasta, jona Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla oman kappaleensa Blue Financen Arkilainan
luottosopimus -sopimusasiakirjasta, Blue Financen Arkilaina - vakiomuotoiset eurooppalaiset
kuluttajaluottotiedot -lomakkeesta ja Blue Financen Arkilainan yleiset luottoehdot -asiakirjasta. Blue Financen
Arkilaina on voimassa siihen asti, kun Luotonsaaja on täyttänyt kaikki luottosopimuksen mukaiset
velvoitteet.
Mikäli maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, on Luotonantajalla
oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Blue Financen Arkilaina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi.
Blue Financen Arkilainan erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, mikäli Luotonsaajalle on aikaisemmin
huomautettu viivästyksestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty
Luotonsaajalle, ellei Luotonsaaja tämän ajan kuluessa maksa viivästynyttä määrää.
Luotonantaja ei eräännytä Blue Financen Arkilainaa, mikäli maksun viivästyminen johtuu Luotonsaajan
sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta,
paitsi jos tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Luotonantajalle ilmeisen
kohtuutonta. Luotonsaajan on viivytyksettä ilmoitettava Luotonantajalle häntä kohdanneesta
suoritusesteestä.
Mikäli Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat
vaikuttaneet Blue Financen Arkilainan myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka jos Luotonsaaja on muulla
tavoin syyllistynyt sopimusrikkomukseen, on Luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Blue
Financen Arkilaina, korot ja muut maksut neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on toimitettu
Luotonsaajalle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu aikaisemmin, on määräaika kaksi viikkoa.
Luotonantajalla on oikeus eräännyttää Blue Financen Arkilaina, mikäli Luotonsaaja kuolee, asetetaan
konkurssiin tai käräjäoikeus päättää Luotonsaajan velkajärjestelyn aloittamisesta.
Sopimusrikkomuksen mukaisesta eräännyttämisestä veloitetaan 50 euroa, kun velkasaldoa on 500 euroa tai
enemmän ja 25 euroa, kun velkasaldoa on alle 500 euroa.
Oikeus muutoksiin
Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen silloin, kun
muutokset eivät lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä Luotonsaajan oikeuksia tai kun
muutokset johtuvat lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä.
Luotonantaja ilmoittaa luottosopimuksen ehtojen muutoksesta Luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai
muutoin pysyvällä tavalla. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukausi ennen muutoksen
voimaantuloa.
Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin, kun kyse on Luotonantajalle tulevista

kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu luottosopimukseen.
Ylivoimainen este
Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voidaan
pitää sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Luotonantajan
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
Sopimuksen siirto
Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle
osapuolelle milloin tahansa ilman Luotonsaajan suostumusta.
Tietosuoja
Luotonhakijan ja Luotonsaajan tiedot tallennetaan Luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja
käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää Luotonhakijan ja
Luotonsaajan luvalla tämän tietoja suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittely on kuvattu
tarkemmin Blue Finance Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteessa.
Valvontaviranomaiset
Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) ja sen alaisina
aluehallintovirastot (www.avi.fi).
Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki
Mikäli luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla,
ratkaistaan riita-asiat Luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa
Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonsaajalla on myös
mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B PL 306
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos
kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.
Luottosopimukseen ja siihen liittyviin asioihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki ilmoitukset ennen
luottosopimuksen tekemistä ja luottosopimuksen aikana esitetään suomen kielellä.
Ehdot ovat voimassa 1.7.2020 alkaen.

