Maksa laskulla
Collector Bank tarjoaa mahdollisuuden maksaa laskulla. Lasku on
helppo ja turvallinen tapa tehdä ostoksia verkkokaupassa tai
myymälässä, sillä saat tuotteen kotiisi ennen laskun erääntymistä.
Laskulla maksaminen on helppoa
1. Osta verkkokaupasta tai myymälästä, joka tarjoaa maksutavaksi Collector Bank
Lasku/Osamaksun.
2. Mene kassalle ja valitse maksutavaksi Collector Bank Lasku/Osamaksu.
3. Täytä yhteystietosi.
4. Saat tuotteen kotiin. Lasku toimitetaan paketin mukana, kirjeenä tai sähköpostilla.
5. Voit valita haluatko maksaa koko laskun kerralla vai erissä. Laskun vähimmäiserä
ilmoitetaan laskulla.
Osamaksu
Joinakin kuukausina kuluja kertyy tavallista enemmän. Tällaisina kuukausina talous kaipaa
joustoa ja mahdollisuus osamaksuun turvaa talouttasi.
Valitsemalla Collector Bank Lasku/Osamaksun kassalla, päätät itse kuinka paljon maksat
minäkin kuukautena. Kuukausierän vähimmäismäärä on ilmoitettu laskulla. Voit myös
milloin tahansa maksaa koko jäljellä olevan summan kerralla pois.
Laskulla maksamisen edut





Maksamiseen ei tarvita luottokorttia.
Maksaminen on helppoa ja turvallista. Sinun ei tarvitse luovuttaa arkaluontoisia
tietoja verkossa tai myymälässä.
Maksat vasta kun olet saanut ostoksesi kotiin.
Useita ostoksia yhden kuukauden aikana? Voit maksaa laskun myös osissa.

Lue täältä lisää: https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/
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Palvelukuvaus
Collector Bank AB tarjoaa mahdollisuuden maksaa laskulla tai osamaksulla verkkokaupasta
tekemäsi ostokset. Kun valitset ostotapahtuman yhteydessä Collector Lasku/Osamaksu maksutavan, voit hakea ostosummaa vastaavaa laskuluottoa enintään 5 000 euroon saakka. Saat
luottopäätöksen tiedoksi sen jälkeen, kun olet vahvistanut oston kauppiaan verkkosivuilla.
Collector Bankin hyväksyttyä luottohakemuksesi sinun ei tarvitse maksaa mitään ostosummasta
saman kuukauden aikana. Collector Bank lähettää laskun postitse ostotapahtumasta seuraavan
kuukauden aikana ja lasku erääntyy maksettavaksi vasta kyseisen kuukauden viimeinen päivä.
Laskuun lisätään laskutusmaksu 2,95 euroa mutta luottokorkoa ei peritä ostopäivän ja laskun
eräpäivän väliseltä ajalta.
Saatuasi laskun voit valita, maksatko laskussa mainitun kokonaissumman kerralla vai enintään 36
kuukauden osamaksuerissä (kuitenkin vähintään 10 euroa kuukaudessa) solmimalla Collector
Bankin kanssa tililuottoa koskevan sopimuksen. Jotta voit maksaa laskun osamaksuerissä, sinun
tulee maksaa laskussa mainittu vähimmäissumma tai sitä suurempi osuus kokonaissummasta
sekä lähettää Collector Bankille allekirjoitettu luottosopimus laskun eräpäivään mennessä.
Voit lähettää luottosopimuksen joko kirjepostina (Box 11 914, 404 39 Göteborg, Ruotsi) tai
skannattuna sähköpostitse (contactcenter@collectorbank.fi). Luottosopimus sekä yleiset ehdot ja
vakimuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot (SECCI) ovat saatavilla Collector Bankin Omat
Sivut -portaalissa (https://oma.collector.fi).
Mikäli solmit tililuottoa koskevan sopimuksen ja suoritat saatavan osamaksuerissä, osamaksun
laskut lähetetään sinulle kuukausittain ja eräpäivä on aina kuukauden viimeinen päivä. Jokaiseen
laskuun lisätään tilinhoitomaksu 2,95 euroa kuukaudessa sekä 1,6 % kuukausikorko, mikä vastaa
19,20 % nimellistä vuosikorkoa. Sekä laskun että osamaksun osalta myöhästyneistä ja
maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu kutakin maksumuistutusta kohden
sekä kuukausikorko 1,6 % viivästyneeltä ajalta.
Voit peruuttaa tililuottosopimuksen 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä. Ilmoitus
tililuottosopimuksen peruuttamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen
contactcenter@collectorbank.fi tai puhelimitse numeroon 09 3158 9947. Käyttäessäsi
peruutusoikeutta sinun tulee maksaa 30 päivän sisällä takaisin koko luottomäärä sekä
takaisinmaksupäivään saakka kertynyt luottokorko.
Kaikki 20 vuotta täyttäneet Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt voivat hakea luottoa Collector
Lasku/Osamaksu -maksutavalla. Collector Bank tarkastaa luotonhakijan luottotiedot ennen luoton
myöntämistä.
Luoton myöntäjä on Collector Bank AB (ruotsalainen y-tunnus 556597-0513 ja osoite Box 11914,
404 39 Göteborg, Ruotsi). Yleisen palvelukuvauksen Collector Bankin laskulla maksamisesta
löydät seuraavasta linkistä: https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/.

Luottoesimerkki, osamaksu: 1 000 euron luottomäärä ja 12 kuukauden luottoaika
Tilinhoitomaksu 2,95 € kuukaudessa, osamaksun nimellinen vuosikorko 19,2 %, kuukausierän
vähimmäissuuruus 85 € - 99 €, kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko 21 %, luoton
kustannukset 104 € ja luottohinta 1104 €.

Sopimusehdot
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät seuraavasta linkistä:
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf
Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot löydät seuraavasta linkistä:
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

