Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot
Ehdot
Lainanottaja tai asiakas on yksityishenkilö, joka on solminut käyttö- ja/tai lainasopimuksen yrityksen Bondora
AS, Suomen sivuliikkeen kanssa.
Lainanantaja tai portaali on Bondora AS, Suomen sivuliike, Y-tunnus 2694508-8, osoite Urho Kekkosen katu 46E, 00100 Helsinki, Suomi.
Bondora on sähköinen palveluympäristö, joka sijaitsee internetissä osoitteessa www.bondora.fi ja sitä hoitaa
Bondora AS, Suomen sivuliike.
Käyttäjätili on Bondora tili, joka lainanhakijan täytyy luoda lähettäessään lainahakemuksen.
Lainan määrä on se summa rahaa, jonka me siirrämme käyttöösi lainasopimuksen perusteella.
Sopimus on yrityksen Bondora AS, Suomen sivuliike ja lainanhakijan välillä tehty lainasopimus.
Aikataulu on lainan määrän ja lainan koron lyhennystaulukko, joka on luotu lainasopimuksen ehtojen
perusteella. Aikataulu on nähtävissä Bondoran käyttäjätilillä milloin tahansa ja siinä näkyvät lyhennysten
summat, numero ja maksupäivämäärät.

Sopimuksen tekeminen
Mieti taloudellisia mahdollisuuksiasi ja velvollisuuksiasi ennen kuin teet lainasopimuksen. Mieti myös
tilannetta, jossa odottamatta menetät työpaikkasi tai tulosi pienenevät. Lainanhakijan lainanlyhennykset
eivät saisi viedä yli 50% kuukausituloista.
Lainanhakijan täytyy luoda Bondoran käyttäjätili ennen lainahakemuksen lähettämistä tai lainahakemuksen
kanssa samaan aikaan.
Lainanhakijan täytyy antaa oikeat ja asianmukaiset tiedot lainahakemuksessa. Bondora AS, Suomen
sivuliikkeellä on oikeus kääntyä lainvalvontaviranomaisten puoleen, jos herää epäilys että tietoja on
väärennetty tai on käytetty kolmannen osapuolen tietoja.
Sinun on toimitettava myös yleiskatsaus tuloistasi ja kuluistasi yhdessä lainahakemuksen kanssa.
Lainahakemuksen lähettämisen jälkeen me luomme tarjouksen, jonka laskemme lainanhakijan tietoja ja
tietokannoista kerättyjä tietoja käyttäen.
Lainanhakijan täytyy hyväksyä lainahakemus ja tehdä lainasopimus saadakseen lainan. Lisäksi me saatamme
pyytää solmimaan välityssopimuksen.
Maksamme lainan lainanottajan henkilökohtaiselle pankkitilille.

Vetäytyminen lainahakemuksesta ja sopimuksesta
Lainanhakijalla on oikeus perua lainahakemus siihen hetkeen asti kunnes me olemme siirtäneet rahat

lainanhakijan henkilökohtaiselle pankkitilille.
Lainanhakijalla on oikeus vetäytyä lainasopimuksesta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona sopimus on tehty
lähettämällä pyyntö vetäytymisestä Bondora portaalin kautta.
Käyttäessään oikeuttaan vetäytyä sopimuksesta, lainanhakijan täytyy palauttaa koko lainan määrä ja
käyttöönottohetkestä takaisinmaksuun lasketut korot 30 päivän kuluessa. Jos lainanhakija ei palauta lainan
määrää edellä mainitun ehdon kuluessa, katsotaan että lainanhakija ei ole vetäytynyt sopimuksesta.
Laina ja koron määrä tulee maksaa Bondora AS, Suomen sivuliikkeen pankkitilille. Maksuun tarvittavat
yksityiskohdat löytyvät sivustolta www.bondora.fi.

Lainan koron ja kuukausittaisen lyhennyksen laskeminen
Korko on maksu, jonka lainanhakija maksaa rahan käyttämisestä.
Me käytämme vuosittaista lainakorkoa, joka on kiinteä koko lainan keston ajan, koron laskemisessa me
käytämme 30-päiväistä kuukautta ja 360-päiväistä vuotta.
Bondora AS, Suomen sivuliike valmistaa lyhennysaikataulun jokaiselle lainatarjoukselle lainasopimuksen teon
jälkeen. Aikataulu tehdään annuiteettimaksuina eli samansuuruina maksuina. Laina-aikataulu on
informatiivinen ja nähtävillä lainanhakijan Bondora käyttäjätilillä, aikataulun puuttuminen ei vapauta
lainanhakijaa velvollisuudesta suorittaa lainanlyhennykset.
HUOM! Aikataulun ensimmäinen ja viimeinen maksu saattavat erota säännöllisistä kuukausimaksuista, sillä
niiden summa riippuu päivistä jotka ovat ensimmäisen maksupäivän ja sopimuksen tekopäivän välissä ja
pyöristämisestä.
Lainan kuukausittainen lyhennys on siirrettävä Bondora AS, Suomen sivuliikkeen pankkitilille. Maksun tekoon
tarvittavat yksityiskohdat löytyvät sivustolta www.bondora.fi. HUOM! Maksun suorittajan pankin hinnaston
mukaisia palvelumaksuja saattaa syntyä maksuun liittyen.

Lainasopimuksen ennenaikainen päättäminen
Lainanhakijalla on oikeus maksaa lainan summa osittain tai kokonaan takaisin aikaisemmin. Tämä voidaan
tehdä Bondora portaalin kautta lainanhakijan käyttäjätililtä.
Siinä tapauksessa, että laina maksetaan kokonaan pois, me laskemme lainakoron siihen päivään asti kun
lyhennys tehdään ja lainanhakijan tulee maksaa se yhdessä lainan määrän kanssa.

Lainasopimukseen liittyvät kulut
Kaikki lainaan liittyvät kulut näkyvät hinnastossa, joka löytyy verkkosivulta www.bondora.fi. Lainanhakija,
joka on tehnyt lainasopimuksen, sitoutuu maksamaan seuraavat kulut:
•Lainan sopimuspalkkio – on maksettava heti sopimuksen teon jälkeen
•Kuukausittainen hallinnointikulu – maksetaan kuukausittaisen lyhennyksen kanssa ja sisältyy lainakoron

summaan, joka on nähtävissä lyhennysaikataulussa
•Kuukausimaksuja koskien haluamme kiinnittää lainanhakijan huomion siihen, että palvelumaksu, joka
määräytyy lainanhakijan pankin mukaan, saatetaan lisätä lyhennyksiä tehtäessä.

Lainasopimuksen muuttaminen
Lainanhakijalla on mahdollisuus muuttaa lainasopimuksensa ehtoja B Secure-ratkaisun kautta Bondoran
kotisivulla www.bondora.fi. Tämän palvelun avulla lainanhakija voi:
1. Lyhentää tai pidentää lainasopimusta
2. Muuttaa lainan kuukausittaisen lyhennyksen maksupäivää
3. Hakea lainapääomalle 3, 6 tai 12 kuukautta maksuvapaata
HUOM! B Secure on maksullinen palvelu. Kustannukset löytyvät Bondora portaalin hinnastosta.

Sopimusrikkomuksesta aiheutuvat mahdolliset seuraukset ja sopimusten
peruuttaminen Bondora AS, Suomen sivuliikkeen toimesta
Bondora AS, Suomen sivuliikkeellä on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti, jos lainanhakija
•Ei noudata ehtoja lainankäytöstä tai lainasopimusehtoja
•Lainanhakija on antanut väärennettyjä tai vääriä tietoja
•Lainanhakija on velkaa kaksi tai useamman lainanlyhennystä ja yli 30 päivää on kulunut laina-aikataulun
mukaisesta viimeisestä päivästä
•Lainanhakija käyttää teknisiä keinoja www.bondora.fi portaalissa, joista ei ole aikaisemmin sovittu Bondora
AS, Suomen sivuliikkeen kanssa
Jos lainanhakija rikkoo sopimuksessa olevia velvoitteita, Bondora AS, Suomen sivuliikkeellä on oikeus:
•Lähettää maksumuistutuksia rikkomusten korjaamiseksi
•Bondora AS, Suomen sivuliikkeellä on oikeus myös vaatia korkoa lainapääoman maksuista, joita ei ole
maksettu aikataulun mukaisesti
•Vaatia uhkasakko ja/tai sakko ja/tai toimenpidekuluja (sakko on sovellettavan lainsäädännön mukainen
enimmäismäärä kullekin päivälle jonka maksu on myöhässä)
•Lainasopimuksen peruuttamiseen liittyvät kulut
•Muut lainan peruuttamiseen ja käyttösopimukseen liittyvät kulut (esim. kulut liittyen tuomioistuimeen,
täytäntöönpanoon tai konkurssimenettelyyn)
Lainanhakijan on otettava huomioon, että sopimusrikkomustapauksessa lainanhakijalle kuuluva omaisuus
voidaan takavarikoida ja pakkohuutokaupata ja lainanhakijan maksujen laiminlyönnistä ilmoittaa
Asiakastiedon tietokantaan.
Sopimusrikkomus voi merkittävästi heikentää lainansaantia tulevaisuudessa.

Kuinka ratkaista sopimusvelvoitteiden vaikeudet?
Löydät ratkaisuja lyhyen tai pitkän aikavälin maksuvelvoitteiden vähentämisestä Bondora AS, Suomen
sivuliikkeen verkkosivulta www.bondora.fi.
Ilmenevien ongelmien nopea ratkaiseminen auttaa välttämään maksurästeistä aiheutuvia lisäkuluja.
Saat lisäneuvoja ja apua kääntymällä velkaneuvojan puoleen tarvittaessa.

Kuinka saada lisätietoja?
Ongelmatilanteissa suosittelemme kääntymään Bondora AS, Suomen sivuliikkeen asiakaspalvelun puoleen,
joka tarjoaa asiakkaille mahdollisia ratkaisuja 30 päivän kuluessa huomautuksen saamisesta.
Jos Bondora AS, Suomen sivuliikkeen tarjoama ratkaisu ei ole tyydyttävä, asiakkaalla on oikeus kääntyä
paikallisen kuluttajansuojayhdistyksen tai tuomioistuimen puoleen.
Käännyttäessä tuomioistuimen puoleen on syytä ottaa huomioon lisäkustannukset.

