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Käytössä 1.1.2019 alkaen
Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on
OP-Korttiyhtiö Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP Ryhmään.
Korttiin liitettävään luottoon sovelletaan näitä luoton ehtoja sekä pankin
yleisiä korttiehtoja. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan
luoton osalta näitä sopimusehtoja.
Korttiin voi liittyä erilaisia lisäpalveluja. Pankilla on oikeus vaihtaa tai
muuttaa lisäpalvelujen sisältöä, voimassaoloaikaa tai palvelun tarjoajaa.
1
1.1

1.2

Määritelmät
Luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta kortinhaltijan maksettavaksi tulevien korkojen,
kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on
edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin;
Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle
lyhennykset huomioon ottaen.

Luottokortin käyttö sekä voimassaoloaika

Korttiin liittyvän luoton yläraja sovitaan luottosopimuksessa. Kortinhaltija
ei saa ylittää myönnettyä luottorajaa. Kortinhaltija voi käyttää korttiaan
kortin tunnuksella varustetuissa myyntipisteissä Suomessa tai ulkomailla.
Kortilla voi nostaa käteistä kortin tunnuksella varustetuista käteisautomaateista ja ulkomailla myös pankkien konttoreista. OP-verkkopalveluasiakas voi tehdä tilisiirtoja luotolta OP-verkkopalveluissa. Kortinhaltija voi
kulloinkin mainituin ehdoin käyttää korttiaan internetissä ostojen maksamiseen. Korttiin liittyvä luotto on voimassa toistaiseksi ja kortti uusitaan
automaattisesti edellyttäen, että kortinhaltija on noudattanut sopimuksen
ehtoja. Luoton sulkemisen jälkeen samaan luottoon liittyvää korttia ei saa
käyttää ja ne tulee palauttaa pankille.
Ostaessaan luotolle kortinhaltijan on esitettävä voimassa oleva kortti, todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla ja hyväksyttävä veloitus.
5
5.1

Luottokorko
Luoton korko

Luoton kokonaiskorko muodostuu luottosopimuksessa sovitusta viitekorosta ja marginaalista. Velan korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina
vähintään 0. Pankki veloittaa käytetystä luotosta koron kuukausittain. Viitekoron arvo tarkistetaan neljännesvuosittain; tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun 1. pankkipäivänä eli koron tarkistuspäivänä. Luoton
korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut. Koron
muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Uuden luoton
ensimmäisen korkojakson korko määräytyy myöntämishetkeä edeltävän
koron tarkistuspäivän mukaan.

1.3

Luottosopimuksella tarkoitetaan sopimusta ja luoton ehtoja ja liitettä velasta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja
määristä.

1.4

Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimus palvelusta
tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa pankin edustajaa (myyjäliike toimii pankin edustajana). Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpankissa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

1.5

Pysyvällä tavalla ilmoittamisella tarkoitetaan tiedon antamista
OP-verkkopalveluissa tai kirjallista ilmoitusta.

Pankki ilmoittaa kortinhaltijalle koronmuutoksista ja ajantasaiset tiedot
maksuerien suuruudesta jälkikäteen laskulla tai OP-verkkopalveluissa.

Pankki antaa tiedot tämän luottosopimuksen, sen ehtojen ja pankin palveluhinnaston muutoksista sekä muut tähän luottosuhteeseen perustuvat ilmoitukset kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Väestörekisterikeskukselle

5.3

Mikäli velallisella on Osuuspankin verkkopalvelusopimus, pankilla
on oikeus lähettää edellä mainitut ilmoitukset viestinä OP-verkkopalvelussa.
Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin
pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä
sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.
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Luottokortin ja rinnakkaiskortin myöntäminen

Luottokortti voidaan myöntää hakemuksen perusteella pysyvästi Suomessa asuvalle luottokelpoiselle 20 vuotta täyttäneelle hakijalle, jolla on
säännölliset tulot ja joka on hoitanut raha-asiansa moitteetta. Rinnakkaiskortti voidaan myöntää pääkortin haltijan kanssa samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle. Jäljempänä näissä ehdoissa käytetään hakijasta
termiä "kortinhaltija", ja mitä jäljempänä sanotaan kortinhaltijoista, koskee
kaikkia heistä. Kaikki pää- ja rinnakkaiskorteille tehdyt ostokset, käteisnostot sekä muut korttitapahtumat laskutetaan samalla laskulla. Pääkortinhaltija vastaa yksin kaikista kortin tapahtumista ja luotosta. Luottopäätös
perustuu kokonaisharkintaan ja pankilla on oikeus hylätä hakemus tai hyväksyä haettua pienempi luottoraja. Pankin hyväksymä luottohakemus
muodostaa luottosopimuksen hakijan ja pankin välille.
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Luoton käyttöönoton edellytykset

Luoton käyttöönotto edellyttää, että
–
kortinhaltija on allekirjoittanut luottosopimuksen, ja
–
muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle asetetut ehdot on
täytetty.
Pankilla on oikeus evätä luoton tai sen osan nostaminen, jos luoton ehtojen mukainen erääntymisperuste on olemassa, kortinhaltija on jättänyt
tuomioistuimelle hakemuksen velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta taikka kortinhaltija on saanut maksuhäiriömerkinnän luoton myöntämisen jälkeen. Luotto on nostettavissa luotonnoston edellytysten täyttyessä esimerkiksi korttia käyttäen automaatilta.

5.2

Korosta ilmoittaminen

Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, luottoon sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen
taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.
Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä
tai ohjetta, pankki ja kortinhaltija sopivat luottoon sovellettavasta uudesta
viitekorosta. Jos pankki ja kortinhaltija eivät pääse sopimukseen uudesta
viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, luottoon sovellettavana viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän luottoon sovellettua viitekoron arvoa. Jos kortinhaltija ja pankki eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden (6)
kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia.
5.4

Korkopäivät

Korko lasketaan korottoman ajan päättymispäivää seuraavan päivän ja
maksupäivien väliselle ajalle todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.
5.5

Viivästyskorko

Jos luottoa, sen lyhennystä, korkoa tai maksuja ja palkkioita ei makseta siten, että ne ovat viimeistään eräpäivänä tilillä tai luottoraja ylitetään, kortinhaltija on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on velkojapankissa
tai luottorajan ylitys päättyy.
Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin
pankin velasta perimä korko.
Mikäli pankin ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua
korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on pankilla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun
luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
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Luottoon liittyvät maksut ja palkkiot ja niiden muuttaminen

Luottoon liittyvät maksut ja palkkiot määritellään luottosopimuksessa. Lisäksi ulkomaisilla pankeilla on oikeus veloittaa noston yhteydessä omat
palvelupalkkionsa.
Pankki ilmoittaa maksujen ja palkkioiden muutoksista yleisissä korttiehdoissa sovitulla tavalla.
7
7.1

Luoton maksaminen
Laskutus

Laskutuskauden pituus on yksi kuukausi. Laskutuskauden aikana tehdyt
ostokset ovat korottomia laskutuskauden päättymistä seuraavaan eräpäivään asti (koroton aika), jonka jälkeen maksamattomalle luotolle lasketaan
luottosopimuksen mukainen korko. Laskuun sisältyvät laskutuskauden ostokset, käteisnostot, tilisiirrot, käytetty luotto, laskutuskauden korko sekä
luottoon liittyvät maksut ja palkkiot. Näin muodostuvasta laskusta on
maksettava vähintään luottosopimuksessa sovittu euromäärä tai koko jäljellä oleva luotto, mikäli se on tätä pienempi. Lisäksi on maksettava sovitun luottorajan ylittänyt osa kokonaisuudessaan. Korttia ei saa käyttää,
mikäli kortilla on erääntynyttä saatavaa. Kortinhaltija voi sopia pankin
kanssa kuukausierän määrän muuttamisesta.
Mahdolliset huomautukset laskuja vastaan on tehtävä ilman aiheetonta
viivytystä laskun saapumisesta. Laskujen tarkistamista varten kortinhaltijan tulee säilyttää ostotositteet.
Myyjä tai palvelun suorittaja vastaavat luottokortilla ostetuissa ja maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista ja virheellisyyksistä. Pankki ei ole osallinen näihin sopimuksiin eikä vastaa näiden sopimusten ja niihin liittyvien ehtojen noudattamisesta. Kuluttajan on
esitettävä myyjän tai palvelun suorittajan sopimusrikkomuksesta johtuvat
vaatimuksensa myyjälle tai palvelun suorittajalle kohtuullisessa ajassa.
Mikäli myyjä tai palvelun suorittaja ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan sen
jälkeen, kun kuluttaja on reklamoinut tälle sopimusrikkomuksesta, kuluttaja voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan
vaatimuksensa luotonantajalle, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen.
Vaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä.
Kohtuullisena aikana voidaan yleensä pitää kahta kuukautta. Kuluttajan
vaatimus luotonantajalle voi koskea maksusta pidättäytymistä, hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muuta rahasuoritusta. Luotonantaja ei ole
kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä
saanut maksuina.
Kuluttaja voi pidättyä maksamasta tavaran tai palvelun hintaa myyjän tai
palvelun suorittajan viivästyksen perusteella. Kuluttaja ei kuitenkaan saa
pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä
on viivästyksen perusteella oikeus. Kuluttaja vastaa perusteettomasta
maksusta pidättäytymisestä johtuvista viivästys- ja muista seuraamuksista.
Kampanjat
Luotolle tehtävä osto voi olla kampanjaosto, eli myyjän kampanjan ehtojen
mukaisesti korottomana samansuuruisissa kuukausierissä takaisin maksettava. Mikäli kyse on eräsiirrosta, laskutetaan ostos yhdellä kertaa korottoman ajan päätyttyä ensimmäisenä eräpäivänä. Kampanjaoston kuukausierä sisältää luoton lyhennysosuuden sekä tämän päälle laskutettavan
laskutus-/tilinhoitopalkkion ja mahdollisen kampanjamaksun 1. laskulla.
Kuukausierän suuruus on kiinteä lukuun ottamatta viimeistä erää, joka on
ns. tasoituserä.
Kampanjaehtoinen ostos sisältyy kortin aiemmin vahvistettuun luottorajaan ja pienentää osaltaan luotolla olevaa käyttövaraa. Käyttövara tulee
uudestaan käytettäväksi sitä mukaa, kun kampanjaostoksen lyhennyksiä
maksetaan pankille. Kampanjaostokset laskutetaan erikseen muiden kortilla tehtyjen ostoksien lisäksi, ja kampanjaostosten laskussa on eri viitenumero. Kampanjaoston suoraveloitussopimus on tehtävä erikseen. Mikäli
tasaeräostoksen takaisin maksettava määrä on minimikuukausierää suurempi, kohdistetaan minimierän ylittävä osuus kokonaisuudessaan ostoksen pääomavelkaan, joten kuukausittainen minimierän määrä tulee maksaa joka kuussa, kunnes kampanjaostoksen velkasaldo on maksettu kokonaisuudessaan loppuun.
Kampanjaostoissa ei voi käyttää maksuvapaita eikä lyhennysvapaita kuukausia. Kortinhaltijan ja pankin välisellä erillisellä sopimuksella voidaan sopia maksuohjelman muutoksesta, jolloin kampanjaostoksen pääomavelka
siirretään korolliseen velkasaldoon. Pankilla on oikeus kortinhaltijan maksuviivästystilanteissa tehdä edellä tarkoitettu toimenpide.

7.2
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Luoton ennenaikainen takaisinmaksu

Kortinhaltijalla on oikeus maksaa kuluitta sopimuksen mukaista minimilyhennystä suurempi määrä tai koko luotto ennenaikaisesti takaisin. Jos
kortinhaltija maksaa luoton ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta pankin
saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.
7.3

Suoritusten kohdistaminen

Jos kortinhaltijalla on pankilta useampia luottoja, kortinhaltijalla on oikeus
kohdistaa suorituksensa haluamaansa luottoon. Pankki määrittelee, mitä
yksittäisen luoton eriä suorituksella katetaan. Laskua maksettaessa tulee
käyttää laskulla ilmoitettua viitetietoa.
7.4

Varoitus maksun laiminlyönnin seuraamuksista

Jos velallinen laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen
osittain tai kokonaan, pankilla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun
muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista velallinen vastaa.
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Maksupäivän siirtyminen

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton ja siitä perittävien korkojen sekä
luoton hoitoon liittyvien kustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan
pankkipäivään. Pankki perii maksupäivän siirtymistä edeltäneen koronmääräytymisjakson mukaisen luottokoron siirtyneeseen maksupäivään
saakka koko luoton käytössä olevalle pääomalle.
9
9.1

Peruuttamisoikeus
Peruuttamisoikeus

Kortinhaltijalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun kortinhaltija on saanut
pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen ja etämyynnissä
lisäksi ennakkotiedot. Peruuttaessaan luoton kortinhaltija on velvollinen
palauttamaan korttinsa pankille.
Jos kortinhaltija peruuttaa luottosopimuksen, pankki perii luoton koron
siltä ajalta, jonka luotto on ollut kortinhaltijan käytettävissä. Kortinhaltijan
on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.
9.2

Liitännäissopimuksen sitomattomuus

Luottosopimukseen liittyvä muu sopimus ei sido kortinhaltijaa tämän peruuttaessa luottosopimuksen, jos liitännäispalvelun tarjoaa pankki tai kolmas tämän ja pankin välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella.
Jos kortinhaltija haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä pankille
30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Liitännäissopimuksen jäädessä erillisenä voimaan peritään siitä kyseisen sopimuksen
mukainen hinta.
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Luoton käytön rajoittaminen

Pankilla on oikeus estää kortinhaltijaa käyttämästä luottoa,
1
jos on syytä epäillä, että luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti,
2
jos vaara siitä, että kortinhaltija ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on huomattavasti kohonnut tai
3
jos kortinhaltija on jättänyt tuomioistuimelle yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tai yrityksen saneerauksesta annetussa
laissa tarkoitetun hakemuksen tai
4
jos velallinen on ylittänyt sovitun luottorajan tai muuten rikkoo olennaisesti luottosopimuksen ehtoja.
Pankki ilmoittaa luoton käytön estämisestä välittömästi kortinhaltijalle.
Pankilla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään ja luotto erääntymään ehtojen kohdan 12 mukaisesti.
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Luottosopimuksen irtisanominen

Kortinhaltija voi irtisanoa luottosopimuksen päättymään heti. Pankki voi irtisanoa luottosopimuksen päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
Sopimuksen päätyttyä luotto on maksettava takaisin korkoineen ja kuluineen irtisanomishetkellä voimassa olevia luottoehtoja noudattaen. Irtisanomisen jälkeen kortinhaltijalla ei ole enää oikeutta käyttää korttia ja
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luottoa, eikä siihen mahdollisesti liitettyjä lisäpalveluita, ja kortinhaltija on
velvollinen palauttamaan korttinsa pankille.
12
12.1

Luottosopimuksen erityiset erääntymisperusteet
Luottorajan ylityksen vuoksi

Sopimus päättyy ja luotto erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos luoton määrä ylittää sovitun enimmäismäärän. Kortinhaltija on velvollinen maksamaan pankille luoton enimmäismäärän ylityksestä
viivästyskorkoa, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävään maksun
sekä muut ylityksen perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot. Pankilla on
oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot luotolta.
12.2

Erääntyminen maksuviivästyksen vuoksi

Sopimus päättyy ja luotto erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos kortinhaltija laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai
muiden hinnaston mukaisten maksujen maksamisen eräpäivänä, jos
maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta.
Pankilla ei ole oikeutta eräännyttää luottoa, jos viivästyminen johtuu kortinhaltijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta. Pankilla on kuitenkin oikeus eräännyttää
luotto, jos viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen pankille
olisi ilmeisen kohtuutonta jatkaa luottosuhdetta.
12.3

Erääntyminen muulla perusteella

Luotto erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos
1
kortinhaltija on antanut pankille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat
voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,
2
kortinhaltija kuolee tai
3
kortinhaltija on olennaisesti rikkonut luottosopimusta.
Kortinhaltijan konkurssin alkaminen eräännyttää luoton heti takaisinmaksettavaksi.
12.4

Erääntymisen voimaantulo

Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos kortinhaltijalle on
aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta,
kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty kortinhaltijalle. Jos kortinhaltija edellä mainitun ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.
Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se
osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa
yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.
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Pankista riippumattomien syiden vaikutus luoton kustannuksiin

Jos pankki niin vaatii, velallisen on korvattava pankille sääntelystä tai
sääntelyn noudattamisesta tai muusta pankista riippumattomasta syystä
aiheutuneet kohonneet kustannukset.
"Sääntelyllä" tarkoitetaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voimaan tullutta pankkia velvoittavaa lainsäädäntöä, viranomaispäätöstä,
määräystä tai -ohjetta tai muuta pankkia velvoittavaa sääntelyä (mukaan
lukien Baselin pankkivalvontakomitean Basel III vaatimuksiin liittyvä sääntely ja muu vakavaraisuussääntely) ja vuoden 2013 alusta lukien voimaan
tullutta lakia väliaikaisesta pankkiverosta. Sääntelyyn luetaan mukaan
myös pankkia velvoittavan sääntelyn jatkaminen, korvaaminen ja muuttaminen (mukaan lukien nykyisen ja tulevan sääntelyn muuttunut tulkinta).
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"Kohonneilla kustannuksilla" tarkoitetaan sitä, että pankin tähän sopimukseen tai tähän sopimukseen perustuvaan luottoon liittyvä kustannus on
kasvanut tai pankille on syntynyt tähän sopimukseen liittyvä ylimääräinen
kustannus tai pankin tästä sopimuksesta tai tähän sopimukseen perustuvasta luotosta saama tuotto tai tulo tai erääntynyt maksu on vähentynyt.
Kohonneisiin kustannuksiin luetaan myös pankin kunakin verovuonna suorittamaan tähän sopimukseen tai tähän sopimukseen perustuvaan luottoon liittyvä pankkiveron määrä.
Pankilla on oikeus periä tähän sopimukseen tai tähän sopimukseen perustuvaan luottoon liittyvä suhteellinen osuus kohonneista kustannuksista
erillisenä korvauksena tai lisäämällä se luoton marginaaliin tai kiinteään
korkoon vuosittaiseksi %-yksikkömääräksi muutettuna.
Velallinen ei ole velvollinen maksamaan kohonneita kustannuksia siltä osin
kuin ne johtuvat pankin nettotuloksen verottamisesta tai pankin vähintään
tuottamuksellisesta sääntelyn noudattamatta jättämisestä. Jos pankki
vaatii kohonneita kustannuksia velalliselta, pankin tulee ilmoittaa velalliselle vaatimuksensa määrän ja perusteet.
Jos velallinen on joutunut korvaamaan pankille kohonneita kustannuksia,
velallisella on oikeus maksaa velka ennenaikaisesti takaisin noudattaen
muutoin mitä tässä sopimuksessa on sovittu velan ennenaikaisesta takaisin maksamisesta.
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Pankin maksuvalmiudesta tai vakavaraisuudesta johtuvien
syiden vaikutus luoton korkoon

Pankilla on oikeus korottaa luotosta perittävää korkoa, jos pankin maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden säilyttäminen riittävällä tasolla sitä edellyttää.
Pankki voi korottaa korkoa korkeintaan vastaamaan pankin korotusajankohtana tarjoamista vastaavista luotoista perittävää korkoa.
Korkoa tai korkomarginaalia voidaan korottaa aikaisintaan, kun kolme
vuotta on kulunut luottosopimuksen tekemisestä.
Pankki ilmoittaa koron muutoksesta pysyvällä tavalla vähintään kolme
kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Kortinhaltijalla on tällöin oikeus irtisanoa luotto ilman luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittäviä kustannuksia ja myös kesken koronmääräytymisjakson.
Jos peruste koron korotukselle lakkaa, korko lasketaan sille tasolle, jolla
korko olisi alun perin sovitun korkoehdon mukaan.
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Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta
(www.finanssivalvonta.fi), kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot
(www.avi.fi).
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Plussa-järjestelmään liittyvät ehdot

Mikäli asiakkaan Plussa-asiakkuus päättyy tai päätetään, kortilla maksetuista ostoista ja palveluista ei kerry enää Plussa-pisteitä Plussa-asiakkuuden päättymisestä lukien. Kortti on muilta osin käytettävissä kortin
voimassaoloajan loppuun asti, jonka jälkeen korttia ei enää uusita, ja pankilla on oikeus lähettää asiakkaalle muu aikaisempaa korttia vastaava
kortti ilman Plussa-ominaisuutta.
Mikäli OP Ryhmä ja pankki sekä K-ryhmä ja Kesko Oyj päättävät lopettaa
Plussa-ominaisuuteen liittyvän yhteistyönsä, pankilla on oikeus toimittaa
sen jälkeen asiakkaalle hänen korttiaan vastaava uusi kortti ilman Plussaominaisuutta, jolloin asiakkaalle lähetetään siitä ilmoitus sekä veloituksetta uusi kortti

K-Plussa Mastercard -luoton ehdot

4 (4)

OP-Korttiyhtiö OYJ:n kauppiasyhteistyökorttiluoton palveluhinnasto
MasterCard-luoton kuukausi-/vuosi-/perustamismaksut
MasterCard-luoton laskutus-/tilinhoitopalkkio (kun luotto on käytössä)

0,00 €
5,00 €/kuukausi

Tilisiirto OP-verkkopalvelussa
Euromääräinen automaattinosto
Muu ulkomainen nosto
MasterCard-kortin tapahtumakysely OP-verkkopalvelussa
Kortin uusiminen
Kortin tunnusluvun uusiminen
Kadonneen kortin löytöpalkkio kortinhaltijan lukuun
Kaupalle maksettu poisottopalkkio, kun kortti on asetettu käyttökieltoon
Väliaikainen luottorajan korotus
Kotimainen tositekopio
Ulkomainen tositekopio
Maksu- tai lyhennysvapaasta sopiminen
Maksujärjestelymuutos
Tiliote-/laskukopio
Luoton erääntymistä, koronmaksua ja lyhennystä koskeva huomautuskirje
Huomautuskirje luottorajan ylityksestä
Asiakkaan pyytämä luottoon liittyvä todistus
Luotonvalvonnallinen kirje
Luottosopimuksen purkaminen asiakkaan sopimusrikkomuksen johdosta
Maksusuunnitelma irtisanotulle luotolle
Kortin kuriiritoimitus ulkomaille
Postivakuutettu lähetys
Kirjalliset selvitykset luottotilin tapahtumista

2 % noston määrästä, vähintään 4,00 €
2 % noston määrästä, vähintään 4,00 €
2,50 € ja 2,5 % noston määrästä
0,00 €
12,00 €
7,50 €
10,00 €
150,00 €
25,00 €
7,50 €
15,00 €
15,00 €
16,00 €
7,50 €
5,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
50,00 €
75,00 €
15,00 €
30,00 €

Erääntyneen saatavan perinnästä on velallisen korvattava saatavien perinnästä annetun lain mukaiset kohtuulliset kulut, ellei palveluhinnastossa ole näistä toimenpiteistä erikseen mainittu. Mikäli hinnastossa ei ole erikseen mainittu jotakin palvelua, voidaan palkkio veloittaa
ja soveltaa palkkioperusteena käytettyä työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta on 80 euroa.

