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Investointirahoituksen rahoitusehdot
Kohteet

Rahoitettavat koneet ja laitteet

Luottoajat

6 kk - 72 kk

Käsiraha

Asiakaskohtaisesti 0- 30 % kauppahinnasta

Lyhennysohjelma

Sopimusten lyhennysohjelma on joko tasalyhenteinen tai annuiteetti.
Lyhennykset ja korot laskutetaan kuukausittain/neljännesvuosittain jälkikäteen.

Luottokorot

1) Pankki hinnoittelee asiakkaittain luottopäätöksen yhteydessä tai myyjäkohtaisesti.
2) Korkovaihtoehtoina on kiinteä tai vaihtuva. Vaihtuvakorkoisissa viitekorkona 6 tai 12 Euribor365 korko lisättynä korkomarginaalilla.

Koronvaihto-optio

Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa euribor365 -sidonnainen korko myöhemmin kiinteäksi koroksi viitekoron tarkistusajankohtana. Asiakkaalta peritään palveluhinnaston mukainen järjestelypalkkio korkosidonnaisuuden vaihtamisesta.

Käsittelymaksu

9,00 € / maksuerä

Järjestelypalkkio

400,00 €

Muut ehdot

Myönnettävän luoton vähimmäismäärä on 10 000 €.

Vakuutukset

Ostaja vastaa OPlle siitä, että kaupan kohde on vakuutettu mahdollisten virallismääräysten ja alalla vallitsevan käytännön mukaisesti riittävästä määrästä. Vakuutusten edunsaajaksi on merkittävä OP.
Ostaja ottaa kustannuksellaan kaupan kohteelle pakolliset vakuutukset sekä niiden lisäksi sopimuksen
kääntöpuolelle merkityt vakuutukset. Edunsaajaksi vakuutuksiin merkitään OP.
Ostaja on velvollinen vaadittaessa näyttämään, että vakuutukset ovat voimassa.
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Leasingrahoituksen rahoitusehdot
Rahoitusmuoto

Rahoitusleasing

Rahoitettavat kohteet

Vuokrattavat koneet ja laitteet

Vuokra-ajat

24 kk - 72 kk

Suurempi 1. vuokraerä

Asiakaskohtaisesti 0 – 30% kauppahinnasta.

Jäännösarvo

10 % - 30 % verottomasta kauppahinnasta lisättynä sopimuksen päättymishetkellä voimassa olevalla arvonlisäverolla.

Lyhennysohjelma

Sopimusten lyhennysohjelma on ns. muuttuva annuiteetti.
Vuokrat laskutetaan 1kk tai 3kk etukäteen.

Rahoituskorot

OP hinnoittelee asiakkaittain luottopäätöksellä tai myyjäkohtaisesti. Vaihtoehtoina joko kiinteä korko tai
vaihtuvakorkoinen viitekorkona 6kk tai 12kk Euribor365 -korko lisättynä korkomarginaalilla.

Käsittelymaksu

9,00 € / vuokraerä (summaan lisätään alv 24 %)

Järjestelypalkkio

400,00 € (summaan lisätään alv 24 %). Laskutetaan ensimmäisen vuokraerän yhteydessä.

Laatija
Op Yrityspankki Oyj

Postiosoite
PL 308
00013 OP

Käyntiosoite
Gebhardinaukio 1
Helsinki

OP Yrityspankki Oyj, Y-tunnus 0199920-7, PL 308, 00013 OP, kotipaikka Helsinki

Puhelin
010 252 011

Faksi

Internet / sähköpostiosoite
op.fi
etunimi.sukunimi@op.fi
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Muut ehdot

Myönnettävän rahoituksen vähimmäismäärä on 10 000 €.

Vakuutukset

Vuokralleottaja vastaa OPlle siitä, että kaupan kohde on vakuutettu mahdollisten virallismääräysten ja
alalla vallitsevan käytännön mukaisesti riittävästä määrästä.
Vuokrakohteelle tulee ottaa pakolliset vakuutukset sekä lisäksi sopimuksella sovitut vakuutukset vuokrakauden ajaksi. Vakuutusten tulee olla voimassa myös vuokrakohteen toimitusvaiheen aikana. Vakuutusten edunsaajana on OP.

Rekisteröinti

Rekisteröitävä vuokrakohde tulee rekisteröidä siten, että OP merkitään omistajaksi ja vuokralleottaja
haltijaksi.

