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08/2019
RAHOITUSEHDOT PIENLAITERAHOITUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE
OP Yrityspankki Oyj määrittelee rahoituksessa kulloinkin käytettävät ehdot. Keskeiset rahoitusehdot
Sopimusta allekirjoitettaessa ovat seuraavat:
Korko:
Laskutuspalkkio/käsittelymaksu:
Laskutuspalkkion/
käsittelymaksun periminen:
Koroton maksuaika:

OP-prime + 6,95 %
7 € / kuukausierä
2. laskulla
1kk

Luoton vähimmäismäärä
Myönnettävän luoton vähimmäismäärä on 2 500 euroa.
Luottoaika

Luottoaika määräytyy asiakkaan valitseman kuukausierän suuruuden perusteella. Kuukausierän tulee
olla vähintään 1,7 % alkuperäisen luoton määrästä ja minimikuukausierä 50,00 euroa. Minimikuukausierää vastaava enimmäisluottoaika on noin 7 vuotta.
Luottoaikaan voi sisältyä kaksi (2) maksuvapaata kuukautta (ei perättäiset kuukaudet)
kalenterivuodessa, ja lisäksi ensimmäisen oston yhteydessä 1-3 kuukauden lyhennysvapaa jakso
luottoajan alussa. Maksuvapaalla kuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolloin asiakas ei lyhennä luoton
pääomaa ja jolta ajalta velkapääomalle laskettava korko sekä laskutuspalkkio/käsittelymaksu
laskutetaan asiakkaalta seuraavan kuukausierän yhteydessä.

Kuukausierät

Korko

Kuukausierät ovat tasasuuria ja ne sisältävät kuukausittaisen velkapääoman lyhennyksen, koron
maksamattomalle velkapääomalle laskettuna ja laskutuspalkkion/käsittelymaksun. Kuukausierät
erääntyvät maksettaviksi kuukausittain jälkikäteen. Ensimmäinen kuukausierä erääntyy maksettavaksi
noin 30 päivän kuluttua siitä, kun OP Yrityspankki on suorittanut rahalähetyksen Myyjälle.
Luotolle
maksettava
korko
on
vaihtuvakorkoinen,
jonka
viitekorkona
on
OP-prime -korko ja viitekorkoon lisättävä marginaali. Korko laskutetaan asiakkaalta kuukausierän
yhteydessä.

Koroton maksuaika
Myyjäliike voi tarjota asiakkaalleen luottoa ensimmäistä kertaa käytettäessä 1–3 kuukauden
korottoman maksuajan. Korotonta maksuaikaa ei saa enää silloin, kun luottoa käytetään uudelleen
lisäostojen rahoittamiseen. Korottoman kuukauden aikana asiakkaan velan pääomalle laskettava
korko – OP-prime + 2 % (p.a.) – veloitetaan Myyjäliikkeeltä.
Laskutuspalkkio/käsittelymaksu
Asiakkaalta peritään kuukausierien yhteydessä käsittelymaksu/laskutuspalkkio, ja sen perimisen
aloittaminen on määritelty asiakkaan rahoitussopimuksen ehdoissa.
Muut ehdot
Rahoituksessa käytettävät muut ehdot ilmenevät kulloinkin käytössä olevasta rahoitussopimuksesta.
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OP Yrityspankki Oyj

RAHOITUSEHDOT PIENLAITERAHOITUS KERTALUOTTO YRITYSASIAKKAILLE
OP Yrityspankki Oyj määrittelee rahoituksessa kulloinkin käytettävät ehdot. Keskeiset rahoitusehdot
Sopimusta allekirjoitettaessa ovat seuraavat:
Korko:
Laskutuspalkkio/käsittelymaksu:
Luoton perustamismaksu

12 kk euribor -korko 365 + 6,75 %
8 € / kuukausierä
150,00 euroa

Luoton vähimmäismäärä
Myönnettävän luoton vähimmäismäärä on 1000 euroa.
Luottoaika

Kuukausierät

Korko

Luottoaika määräytyy asiakkaan valitseman kuukausierän suuruuden perusteella. Kuukausierän tulee
olla vähintään 2,1 % alkuperäisen luoton määrästä ja minimikuukausierä 50,00 euroa. Minimikuukausierää vastaava enimmäisluottoaika on noin 5 vuotta.

Kuukausierät ovat tasasuuria ja ne sisältävät kuukausittaisen velkapääoman lyhennyksen, koron
maksamattomalle velkapääomalle laskettuna ja laskutuspalkkion/käsittelymaksun. Kuukausierät
erääntyvät maksettaviksi kuukausittain jälkikäteen. Ensimmäinen kuukausierä erääntyy maksettavaksi
noin 30 päivän kuluttua siitä, kun OP Yrityspankki on suorittanut rahalähetyksen Myyjäliikkeelle.
Luotolle
maksettava
korko
on
vaihtuvakorkoinen,
jonka
viitekorkona
on
12 kk euribor -korko ja viitekorkoon lisättävä marginaali. Korko laskutetaan asiakkaalta kuukausierän
yhteydessä.

Koroton maksuaika
Myyjä voi tarjota asiakkaalleen luottoa ensimmäistä kertaa käytettäessä 1–3 kuukauden korottoman
maksuajan. Korottoman kuukauden aikana asiakkaan velan pääomalle laskettava korko – OP-prime + 2
% (p.a.) – veloitetaan Myyjäliikkeeltä.
Laskutuspalkkio/käsittelymaksu
Asiakkaalta peritään kuukausierien yhteydessä käsittelymaksu/laskutuspalkkio, ja sen perimisen
aloittaminen on määritelty asiakkaan rahoitussopimuksen ehdoissa.
Luoton perustamismaksu
Luoton perustamismaksu pääomitetaan.
Muut ehdot

Rahoituksessa käytettävät muut ehdot ilmenevät kulloinkin käytössä olevasta rahoitussopimuksesta.

