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JOS TARVITSET MAKSUAIKAA 
PARHAAN YSTÄVÄSI HOITOON
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VALITSE SOPIVIN VAIHTOEHTO

Esimerkkilaskelma:
Rahoitus 1 600 €, maksuaika 7kk, korko 5,9%, 
maksut yhteensä 1 715,49 €, KSL vuosikorko  21,3%.

- Maksa laskulla, saat maksuaikaa 30 pv
- Maksa erissä 2-12 kk
- Kulut alkaen 15 €
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KOTIMAINEN RAHOITTAJA
Re-Po Rahoitus Oy on vuonna 2015 perustettu kotimainen 
rahoitusyhtiö. Kuulumme Etelä-Suomen Aluehallintoviraston 
valvonnan piiriin. Luottoihin ei liity mitään luottokortteja tai 
nostovaraa. 

Jos maksat laskun kerralla 30pv kuluessa, maksat laskutuspalkkiota 
15 €. Mitään muita kuluja ei lisätä. Jos valitset maksuajaksi 2-12 kk, 
luoton korko on 5,9 % ja laskutuspalkkio 9,8 € jokaiselta 
kuukaudelta.
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Luoton myöntää Re-Po Rahoitus Oy (ly 2675884-8), jonka kotipaikka on Kouvola. Osoite on 
Hirsitie1, 45370 Valkeala.

Luottoa voidaan myöntää täysi-ikäiselle ja täysivaltaiselle Suomessa vakituisesti asuvalle luon-
nolliselle 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. Re-Po Rahoitus Oy 
myöntää luottoja 50 €- 2000 €. Luotto voidaan maksaa takaisin yhdessä tai useammassa eräs-
sä. Mikäli luotto maksetaan takaisin yhdessä erässä viimeistään 30pv luoton myöntämisestä, 
veloitetaan asiakkaalta 15 € suuruinen laskutuspalkkio luoton pääoman lisäksi. Mitään muita 
kuluja tai korkoja ei tällöin veloiteta.

Luotto voidaan maksaa takaisin myös useammassa erässä. Tällöin erien lukumäärä on 2-12 
kpl. Maksuerien väli on yksi kuukausi ja ensimmäinen maksuerä erääntyy 30:n päivän kulut-
tua palvelun toimituspäivästä. Luotosta veloitetaan korkoa 5,9 % vuotuista korkoa. Kustakin 
maksuerästä peritään käsittelypalkkiota 9,8 €. 

Kaikki maksuerät ovat samansuuruisia. Maksuerän suuruus, luottohinta sekä todellinen vuo-
sikorko on mainittu erikseen solmittavassa luottosopimuksessa. Luottohinta sekä todellinen 
vuosikorko muodostuvat luoton määrän ja maksuajan mukaan.  Luottoa myönnetään vain 
hyödykesidonnaisena kertaluottona. Kuluttajansuojalain 17 a § mukaan laissa mainittu korko-
katto ei koske tälläisiä sopimuksia.

Luotto erääntyy kokonaan kerralla maksettavaksi mikäli jokin maksuerä on myöhässä vähin-
tään kukauden sekä viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia luoton alkupe-
räisestä 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 olisi 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 reksiteröidään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin. Velkomustuo-
mio on ulosottokelpoinen ja ulosmitataan palkasta tai omaisuudesta.

Sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Kouvolan Käräjäoikeudessa.

YLEISET EHDOT


