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VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 

 

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot 

Luotonantaja 

Osoite 
Internet-osoite 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
Kaivokatu 6 
00100 HELSINKI 
www.danskebank.fi 

 
2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista 

Luottotyyppi Opintolaina, 3.1.2018 

Luoton kokonaismäärä 
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen 

mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 

Opintolainaa myönnetään enintään Kansaneläkelaitoksen 
takauspäätöksen mukainen määrä. 

Nostoa koskevat ehdot 
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat 

saatavissa. 

Opintotukilain mukaan laina voidaan nostaa lukuvuoden 
aikana osanostoina, jotka on ilmoitettu takauksessa. Lainaa 
ei saa nostaa opintojen päättymisen tai keskeyttämisen 
jälkeen. Jos takauspäätös kuitenkin on annettu lukuvuoden 
tai opintojen päätyttyä taikka jos takauksen antamisesta 
lukuvuoden tai opintojen päättymiseen on ollut aikaa 
vähemmän kuin kaksi kuukautta, lainan saa nostaa 
takauksen mukaisesti kahden kuukauden kuluessa 
päätöksen antamisesta.  
Lotto on nostettavissa konttorista tai verkkopankista. 
 

Luottosopimuksen voimassaoloaika Opintolainan takaisinmaksusta sovitaan opintojen 
päättymisen jälkeen. 

Maksuerät  
Maksettavananne on seuraavaa: 

Jolleivät pankki ja velallinen toisin sovi, opintolaina on 

maksettava takaisin tasalyhennyksin joka kuukauden 15. 

päivä Ensimmäinen lyhennyserä on suoritettava 

viimeistään kolmantena pääomittamattomana eräpäivänä 

kuitenkin viimeistään 15 vuoden kuluttua ensimmäisestä 

velan nostoa seuraavasta koron pääomittamispäivästä 

lukien. Opintolainan takaisinmaksuaika on ensimmäisestä 

lyhennyksestä lukien enintään 15 vuotta. 

 
Korko ja/tai maksut on maksettava seuraavasti: 
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Korot erääntyvät maksettavaksi puolivuosittain 

(korkojakso) 15.6. ja 15.12. korko lisätään pääomaan 

edellä mainittuina päivinä, jos velalliselle on kyseiselle 

lukukaudelle myönnetty opintotukea tai tällaista lukukautta 

välittömästi seuraavana lukukautena. 
 

Maksettava kokonaismäärä 
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja 

mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia. 

Lainapääoman ja koron lisäksi maksetaan perustamiskulut, 
nostopalkkiot ja mahdolliset muut lainanhoitoon liittyvät 
kustannukset. 

Vaadittavat vakuudet  

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava 

luottosopimuksen yhteydessä. 

Kansaneläkelaitoksen myöntämä valtiontakaus  

 
3. Luoton kustannukset 

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen 

sovellettavat 
erisuuruiset lainakorot 

Viitekorko 12 kk Euribor  Marginaali + 0,50 % 

Todellinen vuosikorko 
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona 

luoton kokonaismäärälle. 

 

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi 

vertailla erilaisia tarjouksia. 

Velan todellinen vuosikorko on 0,50 % 
 
Todellinen vuosikorko on laskettu olettaen, että velan määrä 
on 4500 euroa ja laina-aika 15 vuotta ja että velan korko 
sekä maksut ja palkkiot pysyvät samoina koko laina-ajan. 
Laskelmassa on oletettu, että velka nostetaan viiden vuoden 
aikana. Laskelmassa on otettu huomioon lainan 
toimitusmaksu, nostopalkkio ja laskutuspalkkio. 

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin 
ehdoin otettava  

— luoton vakuudeksi vakuutus 

— tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus 

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole 

luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen 

vuosikorkoon. 

 
 
Ei 
Ei 

Muut kustannukset 

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat 
kustannukset 

Hinnaston mukaiset perustamiskulut sekä mahdollisista 
opintolainan osanostoista syntyvät kustannukset. 
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Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja 
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan 
muuttaa 

Pankilla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita velan 
yleisten ehtojen mukaisesti.  
 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut 
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia 

seurauksia (esim. pakkomyynti) ja luoton saaminen 

voi vaikeutua. 

Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä: Velkakirjaehtojen 
mukainen viivästyskorko sekä palveluhinnaston mukaiset 
muistutuskirje- ja muut perintään liittyvät kulut. 
 

 
4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 

Peruuttamisoikeus  
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 

kalenteripäivän kuluessa. 

Kyllä    

Ennenaikainen takaisinmaksu: 
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto 

ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai 

osittain. 

Kyllä 

Haku tietokannasta 
Luotonantajan on annettava Teille maksutta 

välittömästi tieto tietokantaan 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. 

 

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. 

 

 
5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot 

 

a) luotonantajan osalta 
 

 

Rekisteröinti Kaupparekisteri 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
Rekisteröity toimipaikka ja osoite, Helsinki, Televisiokatu 1, 
00075 DANSKE BANK 
Y-tunnus 1078693-2 
 

Valvova viranomainen Pankin toimintaa valvova viranomainen on Finanstilsynet, 
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Århusgade 110, DK-2100 Kööpenhamina Ø, Tanska, 
puhelin +45 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk. 
 
Pankin toimintaa valvoo valtuuksien puitteissa myös: 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103,  
00101  Helsinki. 
Kuluttaja-asioissa pankin toimintaa valvoo myös kuluttaja-
asiamies (www.kkv.fi), Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 
00531 HELSINKI, puhelin 029 505 3000 (vaihde). 
 

b) luottosopimuksen osalta  

Peruuttamisoikeuden käyttö Velallisella on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla 
siitä pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun velallinen on 
saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta 
ehtoineen ja etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot. 
Etämyynnissä tehdyn luottosopimuksen osalta pankilla on 
oikeus periä todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut 
velallisen käytettävissä. Maksettavan koron määräytymisen 
perusteet on ilmoitettu velkakirjassa. 
 
Velallisen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa 
peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava 
sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, 
että peruuttaminen muutoin raukeaa. 

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen 
teihin ennen luottosopimuksen tekoa 

Suomen laki 

 

http://www.finanstilsynet.dk/

