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Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot (SECCI) 

1. LUOTONANTAJAN HENKILÖLLISYYS JA YHTEYSTIEDOT 

Luotonantaja  

Yhteisötunnus 

Osoite  

Puhelin  

Internetosoite 

Qliro AB 

556962–2441 

Sveavägen 151, 113 46, Tukholma, Ruotsi 

020 770506 

http://www.qliro.com/ 

 
2. KUVAUS LUOTON PÄÄOMINAISUUKSISTA 

Luottotyyppi Hyödykesidonnainen kertaluotto joustavana osamaksuluottona (”Qliro 
Tili”) tai kiinteänä osamaksuluottona (”Qliro Osamaksu”) tai 
maksuaikaluottona (”Qliro Kampanjalasku”), jota luotonsaaja käyttää 
tavaroiden luotolla ostamiseen Qliroa käyttävissä verkkokaupoissa. 

Luoton kokonaismäärä 

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai 
luottosopimuksen mukaisesti käyttöön 
annettavaa kokonaissummaa. 

Luoton kokonaismäärä on aina yhtä suuri kuin luotonsaajan tekemien 
ostojen summa lisättynä niillä maksuilla, jotka verkkokauppa 
mahdollisesti veloittaa kuluttajalta oston tekemisen yhteydessä. 
Luotonsaajalle myönnettävän luoton kokonaismäärä määräytyy 
luotonsaajan luottotietojen tarkistuksen ja luottokelpoisuuden arvioinnin 
perusteella.  

Qliro pidättää oikeuden uuteen luottotietojen tarkistukseen ja 
luottokelpoisuuden arviointiin kunkin uuden oston yhteydessä. 

Nostoa koskevat ehdot 

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat 
saatavissa. 

 

Qliro myöntää luoton luotonsaajalle, kun luotonsaaja ostaa tuotteen 
Qliroa käyttävästä verkkokaupasta ja hakee mahdollisuutta maksaa osto 
Qliron myöntämällä luotolla, kuitenkin sillä edellytyksellä, että Qliro 
hyväksyy oston ja mahdollisten verkkokauppiaan luotonsaajalta 
veloittamien muiden maksujen summaa vastaavan summan luoton 
kokonaismääräksi.  

Luotonsaaja ei voi nostaa luottoa, vaan Qliro maksaa oston ja 
mahdollisten verkkokauppiaan luotonsaajalta veloittamien muiden 
maksujen summaa vastaavan määrän Qliroa käyttävälle verkkokaupalle, 
ja myöntää luotonsaajalle tätä summaa vastaavan määräisen luoton 
joustavana osamaksuluottona (Qliro Tili), kiinteänä osamaksuluottona 
(Qliro Osamaksu) tai maksuaikaluottona (Qliro Kampanjalasku).  

Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimuksen voimassaoloaika riippuu luotonsaajan valitsemasta 
maksutavasta (Qliro Tili, Qliro Osamaksu, Qliro Kampanjalasku). 
Luottosopimus on kuitenkin voimassa, kunnes luotto on maksettu 
kokonaisuudessaan.  

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa 
maksut kohdistetaan eri saatavien 
lyhentämiseen 

Jos luotonsaaja valitsee Qliro Kampanjalaskun, luoton määrä, joka 
ilmoitetaan luotonsaajalle oston yhteydessä ja/tai luotonsaajalle 
lähettävässä luottosopimuksessa, on maksettava kokonaisuudessaan 
sovittuna eräpäivänä, ja käsittelymaksu on suoritettava oston 
yhteydessä annettujen ehtojen mukaisesti.  

Jos luotonsaaja valitsee Qliro Osamaksun, maksut on suoritettava oston 
yhteydessä annettujen ehtojen mukaisesti. Maksuerien suuruus ja 
lukumäärä ilmoitetaan luotonsaajalle oston yhteydessä ja/tai 
luotonsaajalle kotiin lähettävässä luottosopimuksessa.  

Jos luotonsaaja valitsee Qliro Tilin, maksut on suoritettava oston 
yhteydessä annettujen ehtojen mukaisesti niin, että pienin mahdollinen 
maksuerä on 1/24 luoton kokonaismäärästä, kuitenkin vähintään 9 
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euroa. Maksuerien suuruus ja lukumäärä ilmoitetaan oston yhteydessä 
ja/tai luotonsaajalle kotiin lähetetyssä luottosopimuksessa. 

Jos luotonsaaja on valinnut luotolle Qliro Osamaksu- tai Qliro 
Kampanjalasku -vaihtoehdon, mutta päättää sitten siirtyä käyttämään 
Qliro Tili -vaihtoehtoa, sovelletaan jäljellä olevaan luottoon Qliro Tiliä 
koskevia ehtoja. 

Luottoa lyhennetään kuukausittain seuraavassa järjestyksessä: korko, 
luoton kulut, mahdolliset muistutusmaksut ja viivästyskorko ja tämän 
jälkeen luoton pääoma.  

Maksettava kokonaismäärä 

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä 
korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä 
muita kustannuksia. 

 

Maksettava kokonaismäärä riippuu valituista luottoehdoista (Qliro Tili, 
Qliro Osamaksu, Qliro Kampanjalasku), jotka luotonsaaja on valinnut 
oston yhteydessä tai jotka luotonsaaja valitsee myöhemmin, jos hän ei 
halua maksaa luottoa alun perin valitsemiensa luottoehtojen mukaisesti, 
ja ilmoitetaan luotonsaajalle kuukausittain lähetettävässä 
kuukausilaskussa. Kokonaismäärä sisältää luoton pääoman korkoineen 
ja mahdollisine maksuineen. 

Luotto myönnetään tavaran tai palvelun 
maksamisen lykkäyksen muodossa tai 
liittyy tietyn tavaran toimittamiseen tai 
tietyn palvelun suorittamiseen. 

Tavaran/palvelun nimi 

Käteishinta 

Luoton saa ainoastaan tavaran ostamisen yhteydessä, ja se pidentää 
näin kyseisen tavaran maksuaikaa. 

Tavaran nimi ja käteishinta ilmoitetaan verkkokaupan 
tilausvahvistuksessa ja luottosopimuksessa. 

 
3. LUOTON KUSTANNUKSET 

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen 
sovellettavat erisuuruiset lainakorot 

Lainakorko riippuu valituista luottoehdoista (Qliro Tili, Qliro Osamaksu, 
Qliro Kampanjalasku), jotka luotonsaaja on valinnut oston yhteydessä tai 
jotka luotonsaaja valitsee myöhemmin, jos hän ei halua maksaa luottoa 
alun perin valitsemiensa luottoehtojen mukaisesti. Valitut ehdot 
ilmenevät luottosopimuksen pääsopimuksesta. 

Qliro Tili: Korko on kiinteä 20,00 %. 

Qliro Osamaksu: Korko on kiinteä 14,95 %. 

Qliro Kampanjalasku: Korko on kiinteä 0,00 %. 

Jos luotonsaaja on valinnut maksaa luoton takaisin Qliro Osamaksu- tai 
Qliro Kampanjalasku -luottoehtojen mukaisesti, mutta päättää sitten 
siirtyä käyttämään luoton takaisinmaksussa Qliro Tili -luottoehtoja, 
sovelletaan jäljellä olevaan luottoon Qliro Tiliä koskevia ehtoja. 

Todellinen vuosikorko 

Kokonaiskustannukset ilmaistuina 
vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. 
Todellisen vuosikoron perusteella on 
helpompi vertailla erilaisia tarjouksia. 

Todellinen vuosikorko riippuu valituista luottoehdoista (Qliro Tili, Qliro 
Osamaksu, Qliro Kampanjalasku), jotka luotonsaaja on valinnut oston 
yhteydessä tai jotka luotonsaaja valitsee myöhemmin, jos hän ei halua 
maksaa luottoa alun perin valitsemiensa luottoehtojen mukaisesti.  

Qliro Tili: Todellinen vuosikorko on 27,58 % laskettuna esimerkistä, jossa 
luoton määrä on 1000 euroa, luoton korko on 20,00 % ja luottoa 
lyhennetään 12 kuukauden ajan niin, että kukin osamaksu on 94 euroa. 
Kokonaiskustannus on 1138 euroa. 

Qliro Osamaksu: Todellinen vuosikorko on 18,02 % laskettuna 
esimerkistä, jossa osamaksuluoton määrä on 1000 euroa, osamaksuaika 
on kuusi kuukautta, luoton käsittelymaksu on viisi euroa ja luoton korko 
on 14,95 %. Kokonaiskustannus on 1050 euroa. 

Qliro Kampanjalasku: Todellinen vuosikorko on 3,05 % laskettuna 
esimerkistä, jossa osamaksuluoton määrä on 1000 euroa, luoton korko on 
0 %, maksuaika on kaksi kuukautta ja luoton käsittelymaksu on viisi 
euroa. Kokonaiskustannus on 1005 euroa. 

Jos luotonsaaja on valinnut maksaa luoton takaisin Qliro Osamaksu- tai 
Qliro Kampanjalasku -luottoehtojen mukaisesti, mutta päättää sitten 
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siirtyä käyttämään luoton takaisinmaksussa Qliro Tili -luottoehtoja, 
sovelletaan jäljellä olevaan luottoon Qliro Tiliä koskevia ehtoja. 

Onko luoton saamiseksi yleensä tai 
markkinoiduin ehdoin otettava 

- vakuutus 
- tehtävä muu lisäpalvelua 

koskeva sopimus? 

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät 
ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly 
todelliseen vuosikorkoon. 

Ei, luoton saa ilman vakuutusta. 

 

Ei, luoton saa ilman lisäpalveluja. 

Muut kustannukset Muut kustannukset riippuvat valituista luottoehdoista (Qliro Tili, Qliro 
Osamaksu, Qliro Kampanjalasku), jonka luotonsaaja on valinnut oston 
yhteydessä tai jonka luotonsaaja valitsee myöhemmin, jos hän ei halua 
maksaa luottoa alun perin valitsemiensa luottoehtojen mukaisesti. Valitut 
ehdot ilmenevät luottosopimuksen pääsopimuksesta. 

Qliro Tili 
Käsittelymaksu: 0 euroa 

Qliro Osamaksu 
Käsittelymaksu: 5 euroa 

Qliro Kampanjalasku 
Käsittelymaksu: 5 euroa 

Jos luotonsaaja on valinnut maksaa luoton takaisin Qliro Osamaksu- tai 
Qliro Kampanjalasku -luottoehtojen mukaisesti, mutta päättää sitten 
siirtyä käyttämään luoton takaisinmaksussa Qliro Tili -luottoehtoja, 
sovelletaan jäljellä olevaan luottoon Qliro Tiliä koskevia ehtoja. 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut 

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla 
vakavia seurauksia (esim. pakkomyynti) ja 
luoton saaminen voi vaikeutua. 

Jos maksua ei suoriteta, kuluttajalta veloitetaan maksun viivästyessä 
saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) mukainen 5 euron 
(tämänhetkinen) muistutusmaksu jokaista maksumuistutusta kohden 
sekä korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.  

Jos Qliro siirtää saatavan perintään, perinnästä veloitetaan lisäksi 
saatavien perinnästä annetun lain mukaiset perintäkulut.  

Qlirolla on oikeus eräännyttää luotto luottomäärän täysimääräiseen 
maksuun saakka, jos kuluttaja ei noudata joustavaa osamaksua (Qliro Tili) 
koskevia määräyksiä yleisten ehtojen mukaisesti. 

 
4. MUITA TÄRKEITÄ OIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA 

Peruuttamisoikeus 

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 
kalenteripäivän kuluessa. 

Asiakkaalla on lakisääteinen oikeus peruuttaa luottosopimus 14 
kalenteripäivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Jos luotto 
maksetaan takaisin ennenaikaisesti, asiakkaan on maksettava 
ennenaikaiseen maksuun saakka kertyneet luoton korot ja muut kulut. 

Ennenaikainen takaisinmaksu 

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa 
luotto ennenaikaisesti takaisin 
kokonaisuudessaan tai osittain. 

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus maksaa jäljellä oleva luotto 
ennenaikaisesti takaisin. Jos luotto maksetaan takaisin ennenaikaisesti, 
asiakkaan on maksettava ennenaikaiseen maksuun saakka kertyneet 
luoton korot ja muut kulut. 

Haku tietokannasta 

Luotonantajan on annettava teille maksutta 
välittömästi tieto luottotietorekisteriin 
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. 

Jos asiakkaan luottohakemus hylätään ulkoiseen tietokantaan tehdyn 
haun perusteella, Qliro ilmoittaa asiakkaalle käytetyn tietokannan ja 
haun tuloksen ilman eri veloitusta. 
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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. 
 

Jos kuluttaja haluaa luottosopimusluonnoksen, hänen tulee ottaa 
yhteyttä Qliron asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
asiakaspalvelu@qliro.com tai soittamalla numeroon 020 770 506. 

 

 
5. RAHOITUSPALVELUJEN ETÄMYYNNIN YHTEYDESSÄ ANNETTAVAT LISÄTIEDOT 

a) luotonantajan osalta  

Rekisteröinti Qliro AB on rekisteröity Ruotsin Kaupparekisteriin (Bolagsverkets 
bolagsregister) organisaationumerolla 556962-2441. 

Valvova viranomainen Luotonantajan liiketoimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonta 
(Finansinspektionen).  

b) luottosopimuksen osalta  

Peruuttamisoikeuden käyttö Asiakkaalla on kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen oikeus peruuttaa 
luottosopimus. Peruuttamisoikeus on voimassa 14 päivää siitä, kun 
asiakas on saanut haltuunsa luottosopimuksen ja sen ehdot. Jos asiakas 
haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee lähettää asiasta 
kirjallinen ilmoitus osoitteeseen Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, 104 
32 Stockholm, Sweden, soittaa Qliron asiakaspalvelunumeroon 020 
770506, lähettää sähköposti osoitteeseen asiakaspalvelu@qliro.com tai 
täyttää lomake sivustossa www.qliro.com. Jos asiakas haluaa peruuttaa 
joustavaa osamaksua (Qliro Tili) koskevan luottosopimuksen perusteena 
olevan kaupan eikä sopimukseen liity muita kauppoja, myös asiakkaan ja 
Qliron joustavaa osamaksua (Qliro Tili) koskeva luottosopimus päättyy. 
Peruuttamisajan päätyttyä asiakas voi milloin tahansa päättää 
luottosopimuksen maksamalla jäljellä olevan luottomäärän ja siihen 
liittyvät maksut ennenaikaisesti. 

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo 
asiakassuhteen teihin ennen 
luottosopimuksen tekoa 

Suomen laki. 

Luottosopimukseen sovellettavaa 
lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista 
tuomioistuinta koskeva lauseke 

Qliron luottosopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Luottoon liittyvät 
riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa. 

Kielijärjestelyt Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan ruotsin tai suomen kielellä. 
Viestinnässä käytetään ruotsin tai suomen kieltä. 

c) oikeussuojan osalta  

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo 

Valitukset on tehtävä ensisijaisesti kirjallisesti tai suullisesti seuraavia 
yhteystietoja käyttämällä: 

Sähköposti: asiakaspalvelu@qliro.com  

Postiosoite: Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, 104 32 Stockholm, 
Sweden 

Puhelin: 020 770506 

Yhteydenottolomake: www.qliro.com  

Qliro käsittelee valituksen Ruotsin finanssivalvonnan 
(Finansinspektionen) finanssipalveluiden tarjoamisen yhteydessä 
annettujen asiakasvalitusten käsittelystä antamien määräysten (FFFS 
2002/23) mukaisesti.  

Jos kuluttaja on tyytymätön palveluun, hän voi ottaa yhteyttä 
Kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) tai 
kuluttajariitalautakuntaan (https://www.kuluttajariita.fi/fi/).  

http://www.qliro.com/
mailto:asiakaspalvelu@qliro.com
http://www.qliro.com/
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
https://www.kuluttajariita.fi/fi/
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