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TUOTEKUVAUS | TALO JA KOTI -ERÄMAKSU
Tässä liitteessä kuvataan Osapuolten väliseen yhteistyöhön sisältyvien tuotteet. Liite on
määritelmillä on sama merkitys kuin Sopimuksessa käytetyillä ellei nimenomaisesti ole toisin
mainittu
1.

Jatkuva tililuotto

1.1 Asiakkaalle tarjotaan valittavaksi jäljempänä mainittavat maksuvaihtoehdot ostoa seuraavalla
laskulla, joka toimitetaan 30-60 päivän kuluttua ostopäivästä. Asiakas valitsee itse
maksuvaihtoehdon todellisia ostoksia varten määrittämällä ostoksen jälkeen summan ja
lyhennyskuukausien lukumäärän.
1.2 Asiakkaalle tarjottavat maksuvaihtoehdot
Maksuvaihtoehdot
Käsittelymaksu
Korko
/kuukausi
30 60 päivää
0%
12 kuukautta
3,9
0%
24 kuukautta
3,9
12,90 %
72 kuukautta
3,9
19,90 %
1.3 Luoton enimmäismäärä on 10
2

Maksuvaihtoehtojen muutokset

2.1 Tililuottoa koskevat luottoehdot yksilöidään Asiakkaalle Vakiomuotoiset eurooppalaiset
kuluttajaluottotiedot-lomakkeessa. Resurs Bankilla on kuitenkin aina oikeus muuttaa Asiakkaille
tarjottavia rahoitustuotteita sekä muun muassa hinnoittelua ilmoittamalla muutoksesta
vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosta. Edellä mainittu korko tarkoittaa vuosikorkoa.
3

Luottosopimukseen sovellettavat luottoehdot

3.1 Asiakkaan tulee saada luottosopimuksen tekemisen yhteydessä luottosopimuksen lisäksi tieto
kulloinkin sovellettavista luottoehdoista, kuten Vakiomuotoiset eurooppalaiset
kuluttajaluottotiedot lomake sekä luottoa koskevat RB:n yleiset ehdot. Kumppani välittää
luoton Asiakkaalle RB:n asiamiehenä.
3.2 Resurs Bankilla on oikeus hylätä luottoasiakirjat tai luottohakemus, jotka eivät täytä Resurs
Bankin kulloinkin asettamia ehtoja tai joiden osalta luotonhakuprosessia ei ole suoritettu
Resurs Bankin ohjeiden mukaisesti.
3.3 Kohdan 1.2 maksuvaihtoehdot ovat hyödykesidonnaisia jatkuvia luottoja, jotka voidaan
myöntää kuluttajalle, eli henkilölle, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun
tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Myymälämyynnissä Asiakas
tulee aina tunnistaa henkilökohtaisesti voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella tai
käyttäen vahvaa sähköistä tunnistetta. RB voi tarjota Asiakkaille mahdollisuutta tehdä
luottosopimus ja tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnisteella verkossa. RB:lla on oikeus antaa
tarkempia ohjeita kulloinkin hyväksyttävistä henkilöllisyystodistuksista ja niistä edellytettävistä
tunnistetiedoista.

……/…….

Resurs Bank AB Suomen sivuliike
Liite 1

Sivu 2

4. Muut ehdot
4.1 Rahoitustuotteiden yleisten ehtojen tuotehallintaa koskevien säännösten mukaisena
kohdemarkkinana ovat yksityishenkilöt, jotka hankkivat Kumppanin tarjoamia tavaroita tai
palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten
ja rahoittavat näitä hankintojaan Yhteistyösopimuksen mukaisesti RB:n tarjoamilla
kuluttajaluotoilla. Kuluttajaluottoja ei ole tarkoitettu välitettäväksi muille kohdemarkkinoille,
ellei tästä yksittäistapauksissa erikseen sovita RB:n ja Kumppanin välillä.
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