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Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot 

Luotonantaja 
Osoite 
Puhelinnumero 
Internet-osoite 

SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike 
PL 1085, 00101 HELSINKI 
09 6939 9301 
eurocard.com 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 

Luottotyyppi Eurocard Gold, jatkuva luotto. 

Mastercard International -korttiverkostoon kuuluva luottokortti, jota 
kortinhaltija voi käyttää myönnetyn luottorajan puitteissa. 

Luoton kokonaismäärä 

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen 
mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 

1000-10000 euroa 

Tämän lomakkeen tiedot on ilmoitettu luoton tyypillistä käyttöä kuvaavin 
arvoin olettaen, että luoton kokonaismäärä on 1500 euroa. 

Nostoa koskevat ehdot 

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat 
saatavissa. 

Luotonantaja avaa myönnetyn luoton asiakkaan käyttöön luottopäätöksen 
jälkeen. Luotto on käytettävissä kortin sekä siihen liittyvän tunnusluvun 
(PIN) saavuttua. 

Luotonantajalla on oikeus rajoittaa maksukortin ja siihen mahdollisesti 
liittyvän luoton käyttöä yleisissä sopimusehdoissa mainituilla tavoilla ja 
mainituissa tapauksissa. 

Luottosopimuksen voimassaoloaika Sopimus on voimassa kahdentoista (12) kuukauden ajan. Mikäli kumpikaan 
osapuoli ei irtisano sopimusta, jatkuu sopimuksen voimassaolo vuoden 
kerrallaan. 

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

Koroton maksuaika on keskimäärin 30 päivää.  

Luottoa maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron ja 
pääomalyhennyksen. Kuukausierän suuruus on sovittu osuus laskutushetken 
luoton pääomasaldosta. Sopimusehtojen mukainen minimilyhennys on 3 % 
laskutushetken pääomasaldosta, kuitenkin vähintään 30 euroa/kk. 

Jos luottoa on käytetty esimerkiksi 1500 euroa ja lyhennysprosentti on 3 %, 
on kuukausierä 45 euroa.  

Muut sopimuksen mukaiset maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä, 
sovitun eräpäivän mukaan. 

Maksettava kokonaismäärä 

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

Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, sen takaisinmaksusta ja 
luottosopimuksen voimassaoloajasta. 

Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, jos luottoa on 1500 
euroa, korkoineen ja vuosimaksuineen on: 

Eurocard Gold 1622,88 euroa 
Eurocard Gold (perhekortti) 1602,88 euroa 

olettaen, että luottoaika on kaksitoista (12) kuukautta, luoton korko 
(01/2023) sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto 
maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein.  

Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisista käteisnostoista tai 
lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia  

Vaadittavat vakuudet 

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava 
luottosopimuksen yhteydessä. 

Luotto on pääsääntöisesti vakuudeton. 

3. Luoton kustannukset 

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen 
sovellettavat erisuuruiset lainakorot 

3 kk Euribor (viitekorko) + 7 % (marginaali). Viitekoron arvo tarkistetaan 
korontarkistuspäivinä yleisten sopimusehtojen mukaisesti.  

Todellinen vuosikorko Todellinen kulut huomioiva vuosikorko on seuraava: 
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Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona 
luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron 
perusteella on helpompi vertailla erilaisia 
tarjouksia 

Eurocard Gold 16,55 % 
Eurocard Gold (perhekortti) 13,59 % 

Laskennassa on käytetty 1500 euron käytössä olevaa luottoa, 3 kk Euribor 
-korkoa (01/2023) ja siinä on huomioitu korttituotteen vuosimaksu.  

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

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole 
luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen 
vuosikorkoon. 

 
 
Ei 
Ei 

Muut kustannukset  

Maksuvälineen (luottokortin) käytöstä aiheutuvien 
kulujen määrä 

Kortinhaltijan valitsemaan korttituotteen käytöstä aiheutuvat kulut sekä 
muut kustannukset peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston 
mukaisesti. 

Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset Vuosimaksu 

Eurocard Gold 50,00 euroa 
Eurocard Gold (perhekortti) 30,00 euroa 

Luottorajan muuttaminen 10,00 euroa 

Kortinhaltijan valitsemaan korttituotteeseen mahdollisesti liitettävien 
lisäpalvelujen kustannukset sekä muut kustannukset peritään kulloinkin 
voimassaolevan hinnaston mukaisesti.  

Hinnasto on saatavilla osoitteessa eurocard.com 

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja 
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan 
muuttaa 

Luotonantajalla on oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä 
luotonsaajalta luottosopimuksen ja voimassaolevan hinnaston mukaiset 
palkkiot ja maksut.  

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottoon ja korttiin liittyviä palkkioita 
ja maksuja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Luotonantaja lähettää 
kortinhaltijalle ilmoituksen hintojen muutoksesta ehtojen mukaisesti. 
Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin 
aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä 
kortinhaltijalle.  

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei kortinhaltija ilmoita 
kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti Luotonantajalle, ettei 
hän hyväksy muutosta. 

Muutokset, jotka tulevat kortinhaltijan eduksi tulevat voimaan 
välittömästi. 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut 

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

Kortinhaltijalta veloitetaan maksun viivästyessä vuotuista viivästyskorkoa 
eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskoron korkoprosentti määräytyy 
korkolaissa mainitun viitekoron mukaisesti, joka tarkistetaan aina 
puolivuosittain  

Maksumuistutus maksun viivästyessä on 5,00 euroa / maksumuistutus. 

Lisäksi kortinhaltija on velvollinen korvaamaan luotonantajalle muut 
saatavan perimisestä aiheutuvat  saatavien perinnästä annetun lain 
mukaiset perintäkulut, jotka muodostuvat kuluista ja palkkioista. Jos 
luotonantaja on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle, perintä- 
toimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamiehen laskutus sisältyy 
perintäkuluihin. 

Luoton takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat johtaa siihen, että 
luotonantaja irtisanoo kortin yleisten sopimusehtojen mukaisten 
edellytysten täyttyessä ja eräännyttää luoton ennenaikaisesti 
maksettavaksi. 

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 

Peruuttamisoikeus 
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa. 

Kyllä 
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Ennenaikainen takaisinmaksu: 
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti 
takaisin kokonaisuudessaan tai osittain. 

Kyllä 

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen 
takaisin- maksun yhteydessä 

Ei 

Haku tietokannasta 

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi 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 
turvallisuuden tavoitteiden vastaista. 

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan 
hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen 
Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. 

Oikeus saada luottosopimusluonnos 

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta 
luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos 
luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas 
tekemään luottosopimusta teidän kanssanne. 

Kyllä 

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot 

a) luotonantajan osalta  

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte 
Postiosoite 
Käyntiosoite 
Puhelinnumero 
Internet-osoite 

SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike 
PL 1085, FI-00101 Helsinki 
Unioninkatu 30, FI-00100 Helsinki 
09 6939 9301 
eurocard.com 

Rekisteröinti SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike on merkitty Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella  
1597729-5. 

Luotonantaja harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettua toimintaa. 

Valvova viranomainen Luotonantajan toimintaa valvovat Ruotsin Finanssivalvonta (fi.se), 
yhteistyössä Suomen Finanssivalvonnan kanssa (finanssivalvonta.fi), 
kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina 
aluehallintovirastot (avi.fi). 

b) luottosopimuksen osalta  

Peruuttamisoikeuden käyttö 

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 
kalenteripäivän kuluessa.  

Kyllä. 

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen 
teihin ennen luottosopimuksen tekoa 

Suomen laki 

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä 
ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke 

Kortinhaltijalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat riitaisuudet 
vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai 
luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Ellei velallisella ole 
kotipaikkaa Suomessa, käsitellään sopimusta koskevat riitaisuudet 
Helsingin käräjäoikeudessa. Luottosopimukseen sovelletaan Suomen 
lakia. 

Kielijärjestelyt Kortinhaltijalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen- 
tai ruotsinkielellä. Luotonantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen 
aikana näitä kieliä.. 

c) oikeussuojan osalta 
 

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo 

Jos kortinhaltija on tyytymätön johonkin luotonantajan palveluun, 
kortinhaltijaa pyydetään ensisijaisesti ottamaan yhteyttä luotonantajaan ja 
esittämään oma näkökulmansa.  

Kortinhaltija voi saattaa luoton yleisiä ehtoja ja luottosopimusta koskevan 
erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (fine.fi) tai sen 
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yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan puoleen taikka 
kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. 
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