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     1 500 € 2 000 € 3 000 €

       1 505,00 €   2 005,00 €   3 005,00 €  1

     771,61 € 1 025,04 € 1 526,27 € 2

     519,74 € 689,63 € 1 024,37 € 3

     393,83 € 521,93 € 773,43 € 4

     267,94 € 354,27 € 522,50 € 6

     205,02 € 270,46 € 397,05 € 8 2

     167,29 € 220,20 € 321,79 €  10

     142,16 € 186,71 € 271,63 € 12

     117,06 € 153,24 € 221,49 €  15

     100,35 € 130,96 € 188,07 € 18

     88,44 € 115,06 € 164,21 € 21

     79,53 € 103,16 € 146,33 € 24

JOS TARVITSET 
MAKSUAIKAA 

PARHAAN YSTÄVÄSI 
HOITOON
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KOTIMAINEN
RAHOITTAJA

SAV-Rahoitus Oyj on vuonna 2005 perustettu 
kotimainen rahoitusyhtiö. Kuulumme Etelä-
Suomen Aluehallintoviraston valvonnan 
piiriin. Luottoihin ei liity mitään luottokortteja 
tai nostovaraa. 

Jos maksat laskun kerralla 30pv kuluessa, 
maksat laskutuspalkkiota 5 €. Mitään muita 
kuluja ei lisätä. Jos valitset maksuajaksi 2-24 
kk, luoton korko on 9,2-20 % ja laskutuspalkkio 
0,15-9 € jokaiselta kuukaudelta.

VAIHTOEHTO



  200 € 400 € 800 € 

 1 205,00 € 405,00 € 805,00 €

 2 103,11 € 206,21 € 412,43 €

 3 69,50 € 139,00 € 278,00 €

 4 52,70 € 105,40 € 210,80 €

 6 35,90 € 71,81 € 143,62 €

 8 27,51 € 55,02 € 110,04 €

 10 22,48 € 44,96 € 89,92 €

 12  38,25 € 76,51 €

 15  31,56 € 63,12 €

 18  27,11 € 54,21 €

 21  23,93 € 47,86 €

 24  21,56 € 43,12 €

    

Luoton myöntää SAV-Rahoitus Oyj (ly 1945493-4), jonka 
kotipaikka on Helsinki. Osoite on Mikonkatu 8 A, 00100  
HELSINKI.

Luottoa voidaan myöntää täysi-ikäiselle ja täysivaltaiselle 
Suomessa vakituisesti asuvalle luonnolliselle henkilölle. 
Lisäksi henkilöltä edellytetään että Suomen Asiakastieto 
Oy:n rekisteristä ei löydy luottohäiriöitä. Luotonhakijalla 
täytyy olla vakituista tuloa joka on elinkustannusten 
jälkeen riittävä luoton takaisin maksuun.

Luoton määrä mainitaan erikseen solmittavassa 
luottosopimuksessa. SAV-Rahoitus Oyj myöntää luottoja 
50 €- 3000 €. Luotto voidaan maksaa takaisin yhdessä 
tai useammassa erässä. Mikäli luotto maksetaan takaisin 
yhdessä erässä viimeistään 30pv luoton myöntämisestä, 
veloitetaan asiakkaalta 5 € suuruinen laskutuspalkkio 
luoton pääoman lisäksi. Mitään muita kuluja tai korkoja ei 
tällöin veloiteta.

Luotto voidaan maksaa takaisin myös useammassa erässä. 
Tällöin erien lukumäärä on 2-24 kpl. Maksuerien väli on yksi 
kuukausi ja ensimmäinen maksuerä erääntyy 30:n päivän 

YLEISET EHDOT

kuluttua palvelun toimituspäivästä. Luotosta veloitetaan 
9,2-20 % vuotuista korkoa. Kustakin maksuerästä peritään 
käsittelypalkkiota 0,15-9 €. 

Kaikki maksuerät ovat samansuuruisia. Maksuerän 
suuruus, luottohinta sekä todellinen vuosikorko on 
mainittu erikseen solmittavassa luottosopimuksessa. 
Luottohinta sekä todellinen vuosikorko muodostuvat 
luoton määrän ja maksuajan mukaan.  Luottoa 
myönnetään vain hyödykesidonnaisena kertaluottona. 

Luotto erääntyy kokonaan kerralla maksettavaksi mikäli 
jokin maksuerä on myöhässä vähintään kuukauden sekä 
viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia 
luoton alkuperäisestä määrästä taikka viivästynyt määrä 
on yhdessä useamman erän kanssa vähintään viisi 
prosenttia luoton määrästä. Jos viivästyminen johtuu 
sairaudesta, työttömyydestä tai vastaavasta, ei luottoa 
voida eräännyttää, ellei se ole luotonantajaa kohtaan 
kohtuutonta.

Mikäli luottoa ei erääntymisilmoituksesta huolimatta 
makseta takaisin tai sovita uudesta maksuaikataulusta, 
on luotonantajalla oikeus siirtää saatava perintään. Tämä 
saattaa johtaa velkomustuomioon joka rekisteröidään 
Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin. Velkomustuomio 
on ulosottokelpoinen ja ulosmitataan palkasta tai 
omaisuudesta.

Sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin 
Käräjäoikeudessa.
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VALITSE SOPIVIN

Esimerkkilaskelma:
Rahoitus 2 300 €, maksuaika 12 kk, korko 13,4 %, 
maksut yhteensä 2 553,14 €, KSL vuosikorko  19,7 %.

- Maksa laskulla, saat maksuaikaa 30 pv
- Maksa erissä 2-24 kk
- Kulut alkaen 5 €

Laskuri: www.sav-rahoitus.fi/elainlaakari


