
Tiedote – Byggmax-tilin tiliehdot päivittyvät 

Byggmax-tilin tiliehdot muuttuvat 1.10.2018 alkaen. Kun haet Byggmax-tiliä, hyväksyt samalla sekä 

nykyiset että uudet tiliehdot. Uudet ehdot tulevat voimaan samaan aikaan kun uusi Byggmax-tili 

otetaan käyttöön lokakuussa. 

 

Löydät sekä vanhat että uudet tiliehdot alta.  

 

Ystävällisin terveisin 

Byggmax ja Collector Bank 
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1. LUOTTOSOPIMUS 

Mikäli anotte Kauppiaalta ostamienne tavaroiden ja palvelujen (”Tuotteiden”) maksamista 

laskulla (katso kohta 5.) tai tililuotolla (katso kohta 6.), voitte myös sovittua luottokorkoa ja 

maksuja vastaan suorittaa laskun osissa edellyttäen, että teette kirjallisen luottosopimuksen 

Collector Bankin kanssa. Mikäli anotte Tuotteiden maksamista osamaksulla kohdan 7. mukaisesti 

(jos Kauppias tarjoaa tätä vaihtoehtoa), voitte myös sovittua luottokorkoa ja maksuja vastaan 

suorittaa maksun osamaksuehtojen mukaisesti (katso kohta 7.) edellyttäen, että teette kirjallisen 

luottosopimuksen Collector Bankin kanssa. Teidän tulee olla vähintään 18-vuotias, jotta voitte 

tilata Tuotteita ja maksaa laskulla tai osissa. Nämä yleiset ehdot koskien tililuottoa kohdassa 6. ja 

osamaksua kohdassa 7. edellyttävät, että teette kirjallisen luottosopimuksen Collector Bankin 

kanssa. Luottosopimuksen voi allekirjoittaa joko fyysisesti tai sähköisesti. Kun olette tehneet 

luottosopimuksen Collector Bankin kanssa, voitte maksaa ostoksia laskulla, tililuotolla tai 

osamaksulla kaikilta niiltä kauppiailta, joilta tehtyjä ostoja nämä Collector Bankin yleiset ehdot 

koskevat. Jos rinnakkaishakija on hakenut luottoa, koskevat nämä yleiset ehdot myös 

rinnakkaishakijaa. Rinnakkaishakija on yhteisvastuullinen päähakijan kanssa. Siten jokainen on 

omasta ja muiden puolesta vastuussa luottoehtojen sisältämien velvoitteiden oikeasta 

täyttämisestä. 

2. LUOTONANTAJA JA MAKSUN VASTAANOTTAJA 

Luotonantaja toimii Collector Bank AB, Ruotsin yritysrekisterinumero 556597-0513, Box 11914, 

404 39 Göteborg, Ruotsi (”jäljempänä Collector Bank”). Maksu voidaan siten suorittaa pätevästi 

ainoastaan Collector Bank AB:n tilille FI4618203000028241 (182030-28241). Collector Bank on 

luotonantaja myös siinä tapauksessa, että valitsette laskun maksamisen osamaksuerinä alla 

mainitulla tavalla. Saatamme tietoonne, että solmiessanne luottosopimuksen Kauppias siirtää 

oikeuden maksuihin edellä kuvatulle luotonantajalle. 

3. LUOTTOTIETOJEN TARKISTUS 

Collector Bank tekee luottotietojenne tarkistuksen ennen kuin teille myönnetään oikeus maksaa 

laskulla tai osamaksuina. Samoin menetellään myös silloin, jos luottoanne korotetaan uusien 

ostojen perusteella tai muusta syystä. Mikäli luottoa ei myönnetä teille, on teillä oikeus saada 

tieto kieltäytymisen syystä. 

4. MAKSUVAIHTOEHDOT 

Mikäli luotto myönnetään, teillä on useita vaihtoehtoja maksaa Kauppiaalta ostamanne Tuotteet. 

Voitte maksaa laskulla tai jakaa maksun osiin solmimalla Collector Bankin kanssa tililuottoa 

koskevan sopimuksen. Laskun ja tililuoton ehdot on esitetty jäljempänä.  Osamaksuvaihtoehto on 

esitetty jäljempänä kohdassa 7. 

5. MAKSU LASKULLA 

Laskulla maksettaessa lisätään laskuun vain laskutusmaksu, jonka Kauppias veloittaa teiltä 

kauppasopimuksen mukaisesti. Käteishinta ilmenee tilausvahvistuksesta, jonka saatte 

Kauppiaalta. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua ostosta tai tätä myöhemmin sinä 

päivänä, joka on sovittu oston yhteydessä ja joka näkyy laskussasi.  

Maksu on suoritettava Collector Bankin pankkitilille ja maksettava eräpäivään mennessä. Jos 

maksatte laskun eräpäivään mennessä, teille ei muodostu ylimääräisiä kustannuksia tai maksuja. 

6. LUOTTOTILI 

Luottotili edellyttää, että olette valinneet maksutavaksi laskun (katso kohta 5) ja olette ennen 

laskun eräpäivää solmineet kirjallisen luottosopimuksen Collector Bankin kanssa. Sopimus 

voidaan allekirjoittaa niin sähköisesti kuin fyysisesti. Jos olette jo tehneet Collector Bankin kanssa 

kirjallisen luottosopimuksen, jota koskevat nämä samat yleiset ehdot, ei teidän tarvitse tehdä 

uutta kirjallista luottosopimusta koskien ostoksien maksamista tililuotolla tai osamaksulla niiltä 

kauppiailta, joilta tehtyjä ostoja nämä Collector Bankin yleiset ehdot koskevat. Luottotili 

tarkoittaa, että voit jakaa tilin velan maksamisen osiin. Ette voi käyttää tililuottoa ostamatta 

Tuotteita kauppiailta, joilta tehtyjä ostoja nämä Collector Bankin yleiset ehdot koskevat. Teidän 

tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/36 luotosta, kuitenkin vähintään 5 euroa, ehtojen 

mukaisten koron ja maksujen ohella. Voitte luonnollisesti koska tahansa maksaa suuremman 

määrän tai koko luoton. Saatte kuukausittain tiliotteen luottotilillä olevan velan määrästä, 

aikaisemmin suoritetuista maksuista sekä määrästä, joka tulee vähintään maksaa kyseisenä 

kuukautena. Ensimmäinen osamaksuerä tulee maksaa viimeistään laskun erääntymispäivänä. 

Luottomäärä koostuu ostamienne Tuotteiden hinnasta Kauppiaan myyntiehtojen mukaisesti 

lisättynä alla kohdassa 6.2 mainituilla kustannuksilla ja korolla. 

6.1 KÄYTTÄJÄ 

Tilinhaltijana voitte antaa toiselle henkilölle, niin kutsutulle käyttäjälle, mahdollisuuden käyttää 

luottotiliä Kauppiaalta tehtäviin ostoihin. Teillä on tilinhaltijana täydellinen vastuu suhteessa 

Collectoriin niistä maksutapahtumista, jotka tehdään tililuottosopimukseen perustuen, niin 

teidän omista kuin käyttäjän tekemistä. Collectoriin kohdistuva maksuvelvollisuus pitää tällöin 

sisällään myös koron ja maksut, jotka kertyvät luottotilistä näiden yleisten ehtojen mukaisesti.   

6.1 USEAT OSTOT 

Mikäli suoritatte useita ostoja Kauppiaalta tai joiltakin muilta kauppiailta, joilta tehtäviä ostoja 

nämä yleiset ehdot koskevat, saatte uuden laskun. Mikäli valitsette osamaksun, lisätään uusi 

luotto olemassa olevalle luottotilillenne. Uusi maksuerä ilmenee kuukausittaisesta tiliotteesta.  

6.2 MAKSUT JA LUOTTOKORKO 
Tililuottoon lisätään kuukausittainen tilinhoitomaksu 3,95 euroa. Luottokorko veloitetaan 

ensimmäisen tiliotteen eräpäivästä lukien ja sen jälkeen niin kauan kuin luottoa käytetään. 

Luottokorko veloitetaan kuukausittain ja lasketaan kulloisenkin luottotilillä olevan velan määrän 

mukaisesti. Ilmoitus tapahtuu noin 15. päivä kutakin kuuta. Nimellinen vuosikorko on 19,9 %. 

Korkoa ei makseta mahdolliselle tilinhaltijan saatavalle.  

6.3 TODELLINEN VUOSIKORKO 
Todellinen vuosikorko koostuu luottokustannuksista (luottokorko ja erityiset maksut), jotka 

annetaan luottomäärälle laskettuna vuosikorkona. Todellisen vuosikoron määrä riippuu sekä 

luoton suuruudesta että sen pituudesta. Mikäli keskimääräinen luotto on 1 000 euroa, todellinen 

vuosikorko (EPR) on 33,17 prosenttia.  

 
 
 
 
 
 

 
6.4 EHDOT LASKUILLE, JOILLA ON 1–3 KUUKAUDEN MAKSUAIKA  
Ehdot laskuille, joilla on 1–3 kuukauden maksuaika, esimerkiksi ”Osta nyt, maksa 

helmikuussa” tai ”Osta nyt, maksa kesäkuussa”, ilmenevät ostohetkellä, jos tällaista 

maksuaikaa tarjotaan. Laskuista, joilla on 1–3 kuukauden maksuaika, veloitetaan 3,95 

euron (ellei ostohetkellä toisin mainita) järjestelymaksu ostotapahtumaa kohti. 

Korkoa ei peritä, mikäli maksu suoritetaan sovittuna maksuaikana. Osto näkyy 

normaalissa laskussa, ja asiakas voi tämän jälkeen maksaa laskun osissa kohdan 6 

ehtojen mukaan. 

7. OSAMAKSU – TILILAJIN VALINTA 

Osamaksun yhteydessä peritään avausmaksu Kauppiaan ehtojen mukaisesti. 

Osamaksu Kuukauden Avausmaksu Korko 

Koroton 3 25 EUR - 

Koroton 6 30 EUR - 

Koroton 12 40 EUR - 

Annuiteetti 24 40 EUR 9,95% 

Annuiteetti 36 40 EUR 14,95% 

 

Mikäli maksatte osamaksulla, teillä on kaksi vaihtoehtoa: 
voitte maksaa Tuotteet kiinteissä kuukausierissä ennalta määritetyn korollisen 

luottoajan kuluessa (ns. annuiteettimaksu), katso kohta 7.2. 

Voitte vaihtoehtoisesti maksaa Tuotteet kampanjan yhteydessä kampanjaehtojen 

mukaisesti (ns. koroton osamaksu), katso kohta 7.3. 

7.1 USEAT OSTOT 

Osamaksu koskee vain tiettyä ostoa. Mikäli suoritatte useita ostoja Kauppiaalta tai 

muilta kauppiailta, joilta tehtyjä ostoja koskevat nämä Collector Bankin yleiset ehdot, 

saatte uuden laskun jokaisesta ostosta.  
7.2 OSAMAKSU – ANNUITEETTI 
Osamaksu – annuiteetti edellyttää, että teette kirjallisen luottosopimuksen Collector 

Bankin kanssa ja että hyväksytte nämä yleiset ehdot. Sopimus voidaan allekirjoittaa 

niin sähköisesti kuin fyysisesti. Jos olette jo tehneet Collector Bankin kanssa kirjallisen 

luottosopimuksen, jota koskevat nämä samat yleiset ehdot, ei teidän tarvitse tehdä 

uutta kirjallista luottosopimusta koskien ostoksien maksamista tililuotolla tai 

osamaksulla niiltä kauppiailta, joilta tehtyjä ostoja nämä Collector Bankin yleiset 

ehdot koskevat. Mikäli päätätte maksaa oston annuiteettimaksulla, tulee teidän 

maksaa vähintään summa joka käy ilmi annuiteettimaksun maksuaikataulusta. Mikäli 

maksatte tätä vähemmän kuin annuiteettimaksun maksuaikataulussa ilmoitetaan, 

luottonne siirretään luottotilille. Tämä tarkoittaa, että voitte jakaa tilillä olevan velan 

maksamisen jopa 36 kuukauden ajalle. Teidän tulee maksaa kuukausittain vähintään 

1/36 luottopääomasta mukaan lukien sovitulta luottoajalta laskettu luottokorko. 

Voitte luonnollisesti maksaa koko velan milloin tahansa. Mikäli maksatte 

takaisinmaksusuunnitelman mukaista erää suuremman summan, takaisinmaksuaika 

lyhenee vastaavassa määrin. Saatte kuukausittain tiliotteen luottotilillä olevan velan 

määrästä, aikaisemmin suoritetuista maksuista sekä määrästä, joka tulee maksaa 

kyseisenä kuukautena. Ensimmäinen osamaksuerä tulee maksaa viimeistään laskun 

eräpäivänä. Luottomäärä koostuu ostamienne Tuotteiden hinnasta Kauppiaan 

myyntiehtojen mukaisesti lisättynä alla kohdassa 7.2.1 mainituilla kustannuksilla ja 

luottokorolla. 

7.2.1 KUSTANNUKSET JA LUOTTOKORKO 

Tililuottoon annuiteettitilisuunnitelmalla lisätään kuukausittainen tilinhoitomaksu 3,95 

euroa. Luottokorko lasketaan ostosta seuraavan kuukauden viimeisen päivän jälkeen 

alkaen.  Ilmoitus tapahtuu noin 15. päivä kutakin kuuta. Nimellinen vuosikorko on 19,9 %. 

7.3 OSAMAKSU – KOROTON 

Osamaksu – koroton edellyttää, että teette kirjallisen luottosopimuksen Collector Bankin 

kanssa ja että hyväksytte nämä yleiset ehdot. Sopimus voidaan allekirjoittaa niin 

sähköisesti kuin fyysisesti. Jos olette jo tehneet Collector Bankin kanssa kirjallisen 

luottosopimuksen, jota koskevat nämä samat yleiset ehdot, ei teidän tarvitse tehdä uutta 

kirjallista luottosopimusta koskien ostoksien maksamista tililuotolla tai osamaksulla niiltä 

kauppiailta, joilta tehtyjä ostoja nämä Collector Bankin yleiset ehdot koskevat. Mikäli 

maksatte kampanjaehdoilla (esimerkiksi korottomasti), teidän on maksettava 

kampanjaehtojen mukaisen maksusuunnitelman mukainen vähimmäissumma. 

Kampanjaehdot ovat yleisnimitys monille eri tilisuunnitelmille, kuten ”korottomalle” 

tilisuunnitelmalle, jossa etukäteen määritetyt kuukausittaiset osamaksut voivat jakautua 

esimerkiksi 3, 6, 12, 18 tai 24 kuukaudelle. 
7.3.1 SIIRTO KOROTTOMALTA TILITÄ KOROLLISELLE TILILLE 

Mikäli päätätte maksaa kampanjaehtojen mukaisen laskun koko summaa pienemmän 

summan, luotto siirretään korolliselle luottotilille seuraavassa esitettyjen ehtojen 

mukaisesti. Voitte jakaa tilillä olevan velan maksamisen jopa 36 kuukauden ajalle. Teidän 

tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/36 luotosta, kuitenkin vähintään 5 euroa, ehtojen 

mukaisten koron ja maksujen ohella. Voitte luonnollisesti koska tahansa maksaa 

suuremman määrän tai koko luoton. Saatte kuukausittain tiliotteen luottotilillä olevan 

velan määrästä, aikaisemmin suoritetuista maksuista sekä määrästä, joka tulee vähintään 

maksaa kyseisenä kuukautena. Ensimmäinen osamaksuerä tulee maksaa viimeistään 

laskun erääntymispäivänä. Luottomäärä koostuu ostamienne Tuotteiden hinnasta 

Kauppiaan myyntiehtojen mukaisesti lisättynä alla kohdassa 7.3.2 mainituilla 

kustannuksilla ja luottokorolla. 

7.3.2 KUSTANNUKSET JA LUOTTOKORKO 

Tililuottoon lisätään kuukausittainen tilinhoitomaksu 3,95 euroa. Luottokorko lasketaan 

ilmoitustilanteen todellisen velan määrän mukaisesti. Ilmoitus tapahtuu noin 15. päivä 

kutakin kuuta. Nimellinen vuosikorko on 19,9 %. Korkoa ei makseta tilinhaltijan saatavalle. 
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8. EHTOJEN MUUTTAMINEN 

Mikäli kolmen (3) kuukauden Euribor-viitekorko nousee enemmän kuin yhden (1) prosenttiyksikön 

luottosuhteen alusta tai viimeisimmästä koron muutoksesta lukien, voi Collector Bank korottaa 

luottokorkoa vastaavalla määrällä. Siinä määrin kuin luottopoliittiset päätökset, Collector Bankin 

muuttuneet lainanantokustannukset tai muut kustannusmuutokset, joita Collector Bankin ei voida 

katsoa kohtuudella pystyneen ennakoimaan luoton myöntämisajankohtana, sitä edellyttävät, 

Collector Bankilla on oikeus muuttaa niitä maksuja, jotka peritään kyseisten kustannusten 

peittämiseksi. Collector Bank ilmoittaa tiedot korkokannan tai maksujen muutoksista joko 

lähettämällä teille niistä erityisen viestin tai julkaisemalla niistä tiedon kotisivuston osoitteessa 

www.collector.fi. Lisäksi maksumuutoksista välitetään viesti myös seuraavan ilmoituksen yhteydessä. 

Muutos astuu voimaan kaksi kuukautta sen jälkeen kun kirjallinen ilmoitus on toimitettu tilinhaltijalle. 

9. TIEDOT LUOTOSTA 

Teillä on oikeus saada velasta yhteenveto, josta ilmenee, milloin pääoma, korko ja maksut on 
maksettava. Luotto-ostosten yhteydessä voitte esittää oston perusteella samat väitteet Collector 
Bankin maksuvaateisiin liittyen kuin Kauppiaan vaateisiin liittyen. 
10. LUOTON IRTISANOMINEN 
Luotto on voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden irtisanoa luottonne, jolloin koko luottonne 
lankeaa välittömästi maksettavaksi, mikäli jonkin seuraavista seikoista toteutuu: 
1. Luotto maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt 
määrä on vähintään kymmenen prosenttia luottosaatavasta 
2. jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, jotka ovat erääntyneet eri ajankohtina, ja 
viivästynyt määrä on vähintään viisi prosenttia luottosaatavasta 
3. olette muutoin olennaisesti viivästynyt maksun suhteen 
4. luotolle asetettu vakuus on huomattavasti huonontunut 
5. on selvää, että välttelemällä, omaisuutta hävittämällä tai muulla tavoin käyttäytymällä pyritte 
välttämään velan maksun. 
11. PERUUTTAMISOIKEUS 
Teillä on oikeus peruuttaa kanssamme tehty luottosopimus 14 päivän kuluessa luottosopimuksen 
tekemisestä. Mikäli ette ole maksaneet koko laskun summaa eräpäivänä ja teidän on siten 
automaattisesti katsottu solmineen sopimus luottotilistä, voitte peruuttaa tililuottosopimuksen 14 
päivän kuluessa siitä, kun lasku on erääntynyt maksettavaksi. Mikäli peruutatte luottosopimuksen, 
tulee teidän välittömästi, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa meille tekemästänne 
ilmoituksesta, maksaa takaisin koko pääoma sekä sovittu luottokorko, joka juoksee laskun päivästä 
takaisinmaksun maksupäivään. Mikäli ette kykene maksamaan pääomaa korkoineen takaisinmaksun 
eräpäivänä, veloitetaan teiltä lainmukainen huomautuskulu per viivästyminen sekä 
luottosopimuksessa määritelty luottokorko korkolain 4.2 § mukaisesti, kunnes luotto on 
kokonaisuudessaan maksettu. Ilmoitus tililuottosopimuksen peruuttamisesta tulee tehdä 
sähköpostitse osoitteeseen contactenter@collectorbank.fi tai puhelimitse numeroon 09-31 58 99 47. 
Mikäli peruutatte enemmän kuin yhden luoton kolmen kuukauden kuluessa, estetään uusien 
luottojen saaminen automaattisesti kuuden kuukauden ajaksi. Tämä toimenpide johtuu Collector 
Bankin rahanpesun vastaisesta työstä. 
12. MAKSUVIIVÄSTYS 

Mikäli luottoa ei makseta ajoissa, veloitetaan teiltä luottosopimuksessa määritelty luottokorko 

korkolain 4.2 § mukaisesti, kunnes luotto on kokonaisuudessaan maksettu. Lähetetyistä 

maksumuistutuksista veloitetaan maksumuistutuskulu 5 euroa/maksumuistutus. Lisäksi teiltä 

veloitetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaiset perintäkulut sekä tuomioistuin- ja 

ulosottomaksut, mikäli niille on perusteita.  

13. ENNENAIKAINEN MAKSU 

Luottosopimus on voimassa, kunnes luotto on maksettu kokonaan takaisin. Teillä on koska tahansa 

oikeus irtisanoa luottosopimus ja maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan. 

Ennenaikaisen maksun yhteydessä teidän on maksettava sovittu korko takaisinmaksupäivään asti. 

Ilmoitus irtisanomisesta tapahtuu helpoiten sähköpostitse osoitteeseen 

contactcenter@collector.fi.  

14. TIEDOTTEET 
Collector Bankilla on oikeus toimittaa teille tietoja lähettämällä ne ilmoittamaanne  

sähköpostiosoitteeseen. Collector Bankilla on lisäksi oikeus toimittaa tietoja teille julkaisemalla  

sähköisiä tiedotteita Collector Bankin kotisivulla osoitteessa www.collector.fi. 

Jos teidän nimi-, osoite- tai muut yhteystietonne muuttuvat, olette velvollinen ilmoittamaan siitä 

välittömästi Collector Bankille. Ilmoitus lähetetään osoitteeseen contactcenter@collector.fi. 

15. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 
Kun käytät Collector Bankin maksupalveluja, keräämme ja tallennamme tietoja sinusta. Tämä 
tapahtuu esimerkiksi silloin, kun annat tietojasi Kauppiaalle ostojen yhteydessä tai annat tietojasi 
Collector Checkoutiin. Sekä Collector Bank että Kauppias käsittelevät henkilötietojasi, jotta voit 
tarjota sinulle Collector Bankin maksupalveluja. Täydelliset tiedot siitä, miten Collector Bank 
käsittelee henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on, löydät kohdasta "Tietosuoja" osoitteessa 
www.collector.fi. Voit myös kysyä osoitteesta dataskydd@collectorbank.se, mikäli sinulla on tähän 
liittyviä kysymyksiä. 
16. RAHANPESU  
Rahanpesulainsäädännön ja Ruotsin rahoitustarkastuslaitoksen (Finansinspektionen) määräyksen 

FFFS 2017:11 mukaisesti erityisiä määräyksiä on sovellettava liikesuhteen solmimiseen henkilöön, 

joka on tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa, kuten valtionpäämiehenä, hallitusten 

päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, kansanedustajana, korkean oikeuden 

tuomarina, tilintarkastustuomioistuimien tai keskuspankkien johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä, 

korkea-arvoisena upseerina puolustusvoimissa tai vastaavassa asemassa, tai joka on tällaisen 

henkilön läheinen perheenjäsen tai on muutoin sidonnainen (”poliittisesti vaikutusvaltaisessa 

asemassa oleva henkilö eli PEP)”. Luottosopimuksen solmimalla vahvistatte, ettei teillä ole poliittisesti 

vaikutusvaltaisessa asemassa olevan henkilön (PEP) statusta. Lisäksi vahvistatte, että ette ole 

sanktioluettelossa. 

17. OIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN 

Collector Bank voi siirtää, lainata tai pantata luottosaatavansa teiltä kolmannelle osapuolelle. 

Luottosopimuksen siirrosta ilmoitetaan luotonsaajalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. VALITUKSET 

Mikäli olette tyytymätön Collector Bankin toimintaan, voitte kääntyä Collector Bankin 

asiakaspalvelun puoleen sähköpostitse osoitteeseen contactcenter@collectorbank.fi tai 

puhelimitse numeroon 09-31 58 99 47. Luotonsaajan on välittömästi huomautettava 

Collector Bankille mahdollisista virheistä tai puutteista palvelun toteutuksessa. 

Reklamaatio on tehtävä välittömästi, kun luotonsaaja havaitsee tai hänen olisi pitänyt 

havaita, että toimeksiannon tai palvelun toteutuksessa on puute tai virhe. Voitte myös 

ottaa yhteyttä Collector Bankin valitusasioista vastaavaan osastoon sähköpostitse 

osoitteeseen complaints@collectorbank.se. Ruotsin rahoitustarkastusviranomainen 

Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi valvoo Collector Bankia. Jos 

olette tyytymätön Collector Bankin toimintaan, voitte ottaa yhteyttä 

rahoitustarkastusviranomaiseen soittamalla numeroon +46(0)8 787 8000.  

19. ERIMIELISYYDET 

Jos luotonsaaja ei ole tyytyväinen Collector Bankin päätökseen, hän voi kääntyä 

Kuluttajariitalautakunnan (PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200) tai Vakuutus- ja 

rahoitusneuvonnan (Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120) tai yleisen 

tuomioistuimen puoleen. Jos tarvitset yleisneuvontaa ja ohjeita omassa asiassasi, ota 

yhteyttä kuluttajaneuvojaan. Valtakunnallinen numero on 029 553 6901. 

20. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riita-asiat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa 

Suomessa. Luotonsaaja voi esittää kuluttajasuojalainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen 

käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on kotipaikka tai vakituinen 

asuinpaikka. Jollei luotonsaajalla ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, 

riita-asiat tutkitaan Helsingin käräjäoikeudessa.  

http://www.collector.fi/
mailto:dataskydd@collectorbank.se
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Yksityisasiakkaan Byggmax-tilin yleiset ehdot

Luotonantaja Collector Bank Ab
556597-0513
Box 11914
40439 Göteborg
Ruotsi

Versio  1.0

Käyttäjä – Luonnolliset henkilöt, joille Tilinhaltija on myöntänyt Luottotilin käyttöoikeuden.

Byggmax – Byggmax AB, 556645-6215, Box 6063, 71 06 Solna, Ruotsi.

CB – Collector Bank Ab, 556597-0513, Box 11914, 40439 Göteborg, Ruotsi.

Pääomavelka – Luottotilille tehtyjen ostojen yhteenlaskettu summa, pois lukien näiden 
yleisten ehtojen mukaan määräytyvät korot ja kulut.

Tilivelka – Tilinhaltijan Luottotilin kokonaisvelkasaldo, sisältäen Luottotilille tehtyjen ostojen 
yhteenlasketun summan ja näiden yleisten ehtojen mukaan määräytyvät korot ja kulut.

Tilinhaltija – Luonnollinen henkilö, jolle CB on myöntänyt Luottotilin.

Luottotilisopimus – Tilinhaltijan ja CB:n välinen sopimus Luottotilistä, joka antaa Tilin-
haltijalle oikeuden Byggmaxin luottoon sovittuun Luottorajaan asti. Nämä yleiset ehdot 
muodostavat osan sopimuksesta.

Luottotili – Tili sovitulla Luottorajalla sisältäen yhteissumman ostoista, koroista, maksuista 
ja kustannuksista ym., jotka veloitetaan tililtä. 

Luottoraja – Tilivelan maksimisumma CB:n Tilinhaltijalle myöntämän luoton mukaisesti.

Asiakas – Luonnollinen henkilö, joka tehdessään ostoksia Byggmaxissa päättää käyttää 
jotain CB:n näiden yleisten ehtojen mukaisesti tarjoamista maksuvaihtoehdoista, mutta 
joka ei ennen ostoksen tekemistä ole tehnyt Luottotilisopimusta.

1 Luotonantaja ja maksunsaaja
1.1
Halutessasi käyttää jotakin näiden yleisten ehtojen mukaisesti tarjotuista maksuvaihtoe-
hdoista CB on luotonantaja. Byggmax on luovuttanut oikeuden periä maksuja CB:lle. Siten 
maksut voidaan velvoitteesta vapauttavin vaikutuksin tehdä yksinomaan CB:n
osoittamalle tilille.

2 Luottotilisopimus
2.1
Luottotilihakemus tulee tehdä verkossa. Tilinhaltijan tulee allekirjoittaa luottotilihakemus 
joko vahvalla sähköisellä tunnistautumisella tai Byggmax-myymälässä ensimmäisen oston 
yhteydessä. Allekirjoittamalla hakemuksen Tilinhaltija hyväksyy nämä yleiset ehdot sekä 
sitoutuu noudattamaan niitä siinä tapauksessa, että hänen luottotilihakemuksensa
hyväksytään. Lisäksi Tilinhaltija vahvistaa, että hän on tutustunut näihin yleisiin ehtoihin ja 
on ymmärtänyt niiden sisällön. Mikäli CB arvioituaan luottohakemuksen ja tarkistettuaan 
luottotiedot pitää Tilinhaltijaa luottokelpoisena, Luottotili avataan ja alustava Luottoraja 
myönnetään. Tilinhaltija ilmaisee toiveensa Luottorajasta hakemuksen yhteydessä.

2.2
Luottotilisopimus tehdään ja siitä tulee sitova osapuolien välillä, kun Tilinhaltija on 
allekirjoittanut Luottotilihakemuksen ja CB on hyväksynyt sen. Ensimmäisen laskutuksen 
yhteydessä lähetetään lopullinen vahvistus Tilinhaltijalle myönnetystä Luottorajasta. 
Lopullinen Luottoraja on määritetty Tilinhaltijan luottokelpoisuus huomioiden ja muutoin 
hyvää luotonantotapaa noudattaen. 

2.3
Luottotilisopimuksen nojalla Tilinhaltija voi hyödyntää tililuottoaan sovittuun Luottorajaan 
asti. Tililuottoa voidaan käyttää tavaroiden ja palveluiden maksamiseen kaikissa Suomen 
Byggmax-myymälöissä ja -verkkosivuilla, joilla Byggmaxin tavaroita ja palveluita myydään 
ja jotka sallivat CB:n maksuvaihtoehtojen käytön näiden yleisten ehtojen mukaisesti. 
Tililuottoa ei voi käyttää muiden yritysten tavaroiden tai palveluiden maksamiseen.

2.4
Myönnettyä Luottorajaa ei saa ylittää. Tilinhaltija vastaa jokaisen oston yhteydessä siitä, että 
Luottorajaa ei ylitetä ja siitä, että kulloinkin voimassaolevia Luottotiliehtoja noudatetaan aina. 

2.5
Huomautus veloitetusta summasta tulee tehdä heti havaitsemisen jälkeen ollakseen pätevä.

3 Käyttäjä/henkilökohtainen koodi
3.1
Tilinhaltijan tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassaolevalla henkilöllisyystodistuksella 
aina käyttäessään tililuottoaan maksamiseen Byggmax-myymälöissä.

3.2
Tilinhaltijalla on oikeus valtuuttaa muita henkilöitä, ns. Käyttäjiä, käyttämään Luottotiliä 
ostosten maksamiseen Byggmax-myymälöissä. Tilinhaltija voi lisätä Käyttäjiä CB:n kulloinkin 
tarjoaman käyttöliittymän välityksellä. Tilinhaltija voi milloin tahansa poistaa Käyttäjän 
käyttöoikeuden Luottotiliin. Tilinhaltija vastaa sellaisen Käyttäjän käyttöoikeuden poista-
misesta, jolle Luottotilin käyttöoikeus ei Tilinhaltijan mukaan enää kuulu.

3.3
Tilinhaltijalla on täysi vastuu Luottotilisopimuksen alaisista ostoista suhteessa CB:n, 
riippumatta siitä, onko niiden tekijä Tilinhaltija itse vai Käyttäjä, samoin kuin maksuvelvol-
lisuudesta CB:lle mukaan lukien Luottotilille näiden yleisten ehtojen mukaisesti kertyneet 
korot ja maksut.

4 Luottotilin asiaton käyttö
4.1
Tilinhaltija vastaa siitä, että välittömästi epäillessään tai saadessaan tiedon Luottotilin 
asiattomasta käytöstä, sen Käyttäjän pääsyn Luottotilille, joka on syyllistynyt asiattomaan 
käyttöön, suljetaan.

5 Tarkastukset
5.1
Tilinhaltija hyväksyy, että CB tarkastaa hänen luottotietonsa luottohakemuksen käsittelyn 
yhteydessä sekä ymmärtää ja hyväksyy, että Byggmax ja mahdollinen kolmas taho, joka myy 
Byggmaxin tavaroita ja palveluita – arvioidakseen Luottotilin kelpoisuutta maksuvälineenä – 
voivat tarkistaa ajankohtaisesta rekisteristä maksun yhteydessä, onko Luottotilillä katetta.

6 Maksuvaihtoehdot
6.1
Yhteistyössä Byggmaxin kanssa CB tarjoaa useita eri maksuvaihtoehtoja ostosten mak-
samiseen Suomen Byggmax-myymälöissä ja verkkosivuilla, joilla Byggmaxin tavaroita ja 
palveluita myydään, ja jotka sallivat CB:n maksuvaihtoehdon käyttämisen näiden yleisten 
ehtojen mukaisesti. Eri maksuvaihtoehtoja tarjotaan riippumatta siitä, oletko alun perin 
tehnyt Luottotilisopimuksen vai et. Eri maksuvaihtoehtojen ehdoista lisää alempana.

7 Maksuvaihtoehdot Luottotilin puitteissa
7.1
Lasku

7.1.1
Luottotilisopimuksen tehtyäsi voit ostotapahtuman yhteydessä valita laskulla maksamisen. 
Voit ostaa tuotteita CB:n myöntämään Luottorajaan asti. Lasku erääntyy maksettavaksi 
ostosta seuraavan kuukauden aikana. Maksu tehdään tilisiirtona CB:n pankkitilille, jossa 
maksun tulee olla käytettävissä viimeistään laskun eräpäivänä. Mikäli koko lasku
maksetaan viimeistään eräpäivänä, ei tilin käytöstä aiheudu kuluja tai maksuja.

7.2
Luottotili

7.2.1
Mikäli olet ostotapahtuman yhteydessä valinnut maksuvaihtoehdoksi Luottotilin, ostoksesi 
veloitetaan Luottotililtä. Ostoksesi veloitetaan Luottotililtä myös, mikäli olet valinnut 
laskulla maksamisen, mutta myöhemmin päätät maksaa vähemmän kuin koko laskun 
määrän. Siinä tapauksessa jäljelle jäävä velkasumma siirretään Luottotilille.

7.2.2
Jos Luottotilillä on velkaa, luo CB kuukausittain laskun, josta näkyy ajantasainen tilin 
velka. Tilinhaltija voi maksaa koko velan tai osan siitä, joka vastaa vähintään kuudeskym-
menesosaa (1/60) pääomavelasta, lisättynä kohdassa 32 esitetyn Hinnaston mukaisella 
korolla ja laskutuslisällä, kuitenkin vähintään 5 EUR kuukaudessa. Mikäli Pääomavelka 
alittaa 5 EUR, velka tulee maksaa kokonaisuudessaan. Maksu on suoritettava CB:lle ja 
sille tilille, joka on mainittu laskussa. Maksun tulee olla CB:n käytettävissä viimeistään 
laskutuskuukauden viimeisenä päivänä. Tilin velka vähenee ainoastaan, mikäli maksu on 
suoritettu CB:n ohjeiden mukaisesti. Tilinhaltijan Byggmaxin tai kolmannen osapuolen 
kanssa tekemä maksusopimus ei vaikuta tilin velkaan. CB:llä on oikeus määrittää, että 
suoritettu maksu vähennetään koroista, pääomasta, maksuista ja kuluista tässä mainitussa 
järjestyksessä. 

7.2.3
Tilinhaltijalla on oikeus ilman erillistä maksua maksaa kertynyt luotto kokonaisuudessaan 
tai osittain etuajassa. Tilinhaltijalla on oikeus saada velastaan yhteenveto, josta ilmenee, 
milloin pääoma, korot ja kulut tulevat maksettaviksi.

8 Korko
8.1
Tilinhaltija maksaa pääomavelasta luottokorkoa kohdassa 32 esitetyn hinnaston mukaisen 
vuosittaisen korkokannan mukaan. Luottokorko veloitetaan kuukausittain ja lisätään
Pääomavelkaan laskutuksen yhteydessä. Laskutus tapahtuu kunkin kuukauden puolivälissä. 
Korko ei ole kattamiskelpoinen Tilinhaltijan mahdollisilla saatavilla.

8.2
Todellinen vuosikorko muodostuu luottokustannuksista (luottokorko ja erillinen maksu) ja 
se määritetään vuosikorkona, joka lasketaan luoton määrän mukaan. Todellisen vuosiko-
ron suuruus riippuu sekä luoton määrästä että luottosopimuksen pituudesta. 1000 euron 
keskimääräisen luoton käytön todellinen vuosikorko on 23,3 prosenttiyksikköä 24 kuukauden 
maksuajalla. Lisää esimerkkejä todellisesta vuosikorosta luoton käytön yhteydessä muilla 
summilla on kohdassa 32 olevassa hinnastossa.

9 Maksut
9.1
Koron lisäksi Tilinhaltija on velvollinen maksamaan erillisiä maksuja CB:lle korvauksena 
kuluista, joita CB:lle on aiheutunut luotosta sellaisenaan. Erilliset maksut veloitetaan 
laskutuslisänä sekä kampanjamaksuina, jotka esitetään hinnastossa kohdassa 32. Erillisiä 
maksuja voidaan muuttaa ainoastaan maksuilla katettavien kustannusten nousemisen 
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perusteella. CB ilmoittaa maksujen muuttumisesta joko erillisellä viestillä Tilinhaltijalle 
tai verkkosivuilla www.collector.fi. Muutos astuu voimaan kaksi kuukautta sen jälkeen kun 
kirjallinen ilmoitus muutoksesta on toimitettu Tilinhaltijalle. 

9.2
Lisäksi Tilinhaltija on velvollinen maksamaan CB:lle myös muita maksuja kuin sellaiset, 
jotka aiheutuvat suoraan luotosta. Nämä maksut määräytyvät näiden yleisten ehtojen
mukaisesti. Tämän pykälän mukaiset maksut veloitetaan Luottotililtä sen kuukauden 
aikana, kun ne muodostuvat.

10 Ehtojen muuttaminen
10.1
Poikkeuksena kohdassa 10.3 ilmaistuun ja kohdan 11.1 mukaisiin erillisiin maksuihin, 
CB:llä on oikeus päättää luottoehtojen muuttamisesta. CB ilmoittaa sellaisista ehtomuu-
toksista joko erillisellä viestillä Tilinhaltijalle tai verkkosivuilla www.collector.fi. Muutos 
tulee voimaan kaksi kuukautta sen jälkeen, kun kirjallinen viesti muutoksesta on lähetetty 
Tilinhaltijalle. 

10.2
Jos Tilinhaltija ei hyväksy muutosta, Tilinhaltijalla on oikeus irtisanoa Luottotilisopimus 
välittömästi, jonka jälkeen tililuottojen käyttömahdollisuus lakkaa välittömästi. Tilinhaltijan 
katsotaan hyväksyneen muutokset jos tililuottoa käytetään.

11 Kampanjaehtojen mukainen osissa maksaminen
11.1
Mikäli olet tehnyt Luottotilisopimuksen voit ostoshetkellä valita, että maksat kyseisellä 
hetkellä voimassa olevien kampanjaehtojen mukaisesti (esimerkiksi kuuden tai kahden-
toista kuukauden korottoman osissa maksaminen). Maksat tällöin kuukausittain vähintään 
sen määrän, joka ilmenee kampanjaehtojen suunnitelmasta. Kampanjaehtojen mukaisissa 
osissa maksamisissa kampanjamaksu ja tiedottamismaksu määräytyvät kohdassa 32 
olevan Hinnaston ja/tai niiden maksujen mukaan, jotka esitetään ajankohtaisissa
kampanjaehdoissa ostoshetkellä.

12 Siirto kampanjaehdoista korolliselle Luottotilille
12.1
Mikäli maksat laskun vain osittain tai maksat vähemmän kuin kampanjaehtojen suunni-
telman mukaisen laskun kokonaissumman, velkasi alkaa tästä lähtien kertyä kohdassa 9 
olevien Luottotilistä säädettyjen ehtojen mukaisesti.

13 Useampi ostos
13.1
Saman kuukauden aikana tehdyt ostokset laskutetaan yhdessä. Saman kuukauden aikana 
ja samojen kampanjaehtojen mukaisesti tehdyt ostokset yhdistetään yhdeksi velaksi. 
Niissä tapauksissa, joissa useampi ostos on tehty samojen kampanjaehtojen mukaan 
saman kalenterikuukauden aikana, tulee maksettavaksi näiden samojen kampanjaehtojen 
mukaan tehtyjen ostoksien osalta ainoastaan yksi kampanjamaksu.

14 Luottotilistä erillään olevat maksuvaihtoehdot 
14.1
Mikäli Luottotilisopimusta tekemättä ostoshetkellä valitset jonkun CB:n maksuvaihtoe-
hdoista, hyväksyt samalla (ostoshetkellä) nämä yleiset sopimusehdot sekä sitoudut 
noudattamaan niitä. Valitessasi CB:n maksuvaihtoehdon vahvistat, että olet tutustunut 
näihin yleisiin sopimusehtoihin sekä ymmärtänyt niiden sisällön. Olet myös ymmärtänyt ja 
hyväksynyt, että valitessasi jonkun CB:n maksuvaihtoehdoista CB tarkistaa tavanomaiset 
luottotiedot. Maksuvaihtoehtojen hyödyntäminen edellyttää, että CB on suorittanut luotto-
tarkistuksen ja tämän jälkeen myöntää luottoa Sinulle.

15 Lasku
15.1
Voit ostoshetkellä valita laskulla maksamisen, vaikka et ole hakenut Luottotilisopimusta. 
Maksaessasi laskulla tulee lisäksi ainoastaan laskutusmaksu, jonka myyjäyhtiö tulee velo-
ittamaan Sinulta teidän välisen ostosopimuksen mukaisesti. Voit ostaa tuotteita laskulla 
siihen arvoon asti, joka vastaa CB:n kunkin luottoarvioinnin mukaan myöntämän lainan 
määrää. Lasku erääntyy maksettavaksi ostosta seuraavan kuukauden aikana. Maksu tulee 
suorittaa pankkisiirrolla CB:n tilille ja maksun tulee olla CB:n saatavilla viimeistään laskun 
eräpäivänä. Mikäli koko lasku maksetaan viimeistään eräpäivänä lisäkustannuksia ja 
-maksuja ei aiheudu.

16 Luottotili
16.1
Mikäli ostoshetkellä olet valinnut laskulla maksamisen ja myöhemmin päätät maksaa 
vähemmän kuin laskun kokonaissumman, velkasi siirtyy Luottotilille kohdan 9 ja muiden 
yleisten ehtojen mukaisesti.

17 Kampanjaehtojen mukainen osissa maksaminen
17.1
Vaikka et olisi hakenut Luottotilisopimusta voit silti ostohetkellä päättää, että maksat 
kyseisellä hetkellä voimassa olevien kampanjaehtojen mukaisesti, esim. kuuden tai 
kahdentoista kuukauden korottomalla osissa maksamisella. Maksat silloin kuukausittain 
vähintään sen määrän, joka ilmenee kampanjaehtojen suunnitelmasta. Kampanjaehtojen 
mukaisessa osissa maksamisessa kampanjamaksu ja tiedottamismaksu määräytyvät kohdan 
32 mukaisen Hinnaston ja/tai niiden maksujen mukaan, jotka esitetään ajankohtaisissa 
kampanjaehdoissa ostoshetkellä.

18 Siirto korottomalta korolliselle Luottotilille
18.1
Mikäli päätät maksaa vähemmän kuin kampanjaehtojen suunnitelman mukaisen laskun 
kokonaissumman, velkasi alkaa tästä lähtien kertyä kohdan 9 mukaisten Luottotilistä 
säädettyjen ehtojen mukaisesti. 

19 Useampi ostos
19.1
Saman kuukauden aikana ja samojen kampanjaehtojen mukaisesti tehdyt ostokset 

yhdistetään yhdeksi velaksi. Niissä tapauksissa, joissa useampi ostos on tehty samojen 
kampanjaehtojen mukaan saman kalenterikuukauden aikana, tulee näiden samojen 
kampanjaehtojen mukaan tehtyjen ostoksien osalta ainoastaan yksi kampanjamaksu 
maksettavaksi.

20 Reklamointi Luottotililtä tai muulla Luottotilistä erillään olevalla maksuvaihtoehdolla 
maksetuista tavaroista ja palveluista
20.1
Byggmax tai muu osapuoli, joka on myynyt tavaran tai palvelun, on vastuussa tavarassa tai 
palvelussa ilmenevistä virheistä. Reklamaatio on siten osoitettava Byggmaxille tai muulle 
osapuolelle, joka on myynyt tavaran tai palvelun. CB:n vastuu määräytyy Kuluttajansuoja-
lain (38/1978) mukaisesti Suomessa tehdyissä luottokaupoissa.

21 Maksun laiminlyönti
21.1
Jos maksua ei suoriteta oikeassa ajassa CB veloittaa kohdan 32 Hinnaston mukaisen 
viivästyskoron kyseisellä hetkellä maksamattomalle velalle eräpäivästä lähtien siihen 
saakka, kunnes maksu on kokonaan suoritettu. Lisäksi veloitetaan kulloinkin voimassa 
olevaan lainsäädäntöön perustuvat muistutusmaksut, perintämaksut sekä maksut tuomi-
oistuimille, mikäli ne ovat perusteltuja.

22 Sopimusaika ja irtisanominen
22.1
Luottotilisopimus on voimassa kohdassa 2 ilmoitetusta ajankohdasta lähtien siihen saak-
ka, kun toinen osapuoli irtisanoo sen. 

22.2
Luottotilisopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Tilinhaltija voi irtisanoa 
Luottotilisopimuksen välittömästi. CB voi irtisanoa Luottotilisopimuksen vähintään kahden 
kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Luottotilisopimuksen päättymisen jälkeen ehdot 
ovat voimassa sovellettavin osin niin kauan kuin Luottotilillä on velkaa. 

22.3
CB:llä on oikeus irtisanoa Luottotilisopimus välittömästi, jos Luottotilinhaltija ei ole 
täyttänyt Luottotilisopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai muita velvollisuuksiaan 
CB:tä kohtaan, hän on väärinkäyttänyt tai ylittänyt Luottotilin taikka syyllistynyt muuhun 
merkittävään sopimusrikkomukseen. Luottotilisopimus päättyy automaattisesti ja Luotto-
tilin käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos Tilinhaltija menehtyy, haetaan konkurssiin tai 
jos Tilinhaltijalle määrätään edunvalvoja Lain holhoustoimesta (442/1999) mukaan. Jos 
Tilinhaltija menehtyy, kaikki jäljellä olevat velvollisuudet siirretään kuolinpesälle.

22.4
Luottotiliä ei saa käyttää enää Luottotilisopimuksen päätyttyä.

23 Käytön estäminen
23.1
CB pidättää oikeuden estää Luottotilin käytön välittömästi, jos jokin seuraavista seikoista 
täyttyy:

23.1.1
Tilinhaltija ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan Luottotilisopimuksen mukaisesti tai muutoin 
CB:tä kohtaan.

23.1.2
Luottoraja on ylitetty. 

23.1.3
On olemassa perusteltu syy olettaa, että Tilinhaltija ei tule täyttämään maksuvelvoitteitaan 
CB:tä kohtaan. 

23.1.4
Luottotilisopimus on lakannut olemasta voimassa.

23.1.5
Tilinhaltija tekee ilmoituksen Luottotilin luvattomasta käytöstä tai henkilökohtaisen 
koodin joutumisesta ulkopuolisen tietoon.  

24 Luoton irtisanominen ennenaikaista maksua varten
24.1
CB voi irtisanoa tililuoton maksettavaksi ennenaikaisesti CB:n määräämänä ajankohtana, 
jos jokin seuraavista seikoista täytyy:

24.1.1
Tilinhaltijan maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden, ja viivästynyt määrä on 
vähintään kymmenen prosenttia tilin velasta.

24.1.2
Tilinhaltijan maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden, ja viivästynyt määrä on 
vähintään viisi prosenttia tilin velasta. Lisäksi viivästyminen käsittää vähintään kaksi 
maksuerää, jotka ovat erääntyneet eri ajankohtina.

24.1.3
Tilinhaltijan maksusuoritus on muulla tavoin olennaisesti viivästynyt.

24.1.4
On selvää, että Tilinhaltija välttelemällä, omaisuutta hävittämällä tai muulla tavoin käytt-
äytymällä pyrkii välttämään Tilivelkansa maksua.

24.2
Jos CB haluaa saada maksun ennenaikaisesti kohdan 26.1 mukaisesti, irtisanomisaika on 
vähintään neljä viikkoa laskettuna siitä ajankohdasta, kun CB joko lähetti irtisanomisilmoi-
tuksen kirjattuna kirjeenä Tilinhaltijalle tai irtisanominen muulla tavoin tuli Tilinhaltijan 
tietoon.

24.3
Jos CB on vaatinut maksua kohdan 26.1 mukaisesti, Tilinhaltija ei kuitenkaan ole velvol-
linen maksamaan ennenaikaisesti, jos hän ennen irtisanomisajan päättymistä maksaa 
pääomasumman, koron ja viivästyskoron, siltä osin kuin nämä ovat erääntyneet. Sama 
on voimassa myös silloin, kun Tilinhaltija luoton irtisanottaessa kohdan 26.2 mukaisesti 
heti irtisanomisen jälkeen tai irtisanomisajan aikana esittää CB:n mukaan hyväksyttävän 
takuun tilin velalle.
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24.4
Mikäli Tilinhaltija aiemmin, edellisessä kohdassa olevien määräysten mukaisesti, on
vapautettu velvollisuudestaan maksaa luotto ennenaikaisesti, tämän kappaleen
määräykset eivät ole voimassa.

25 Vastuu- ja vastuusta vapautumisperusteet
25.1
CB ei vastaa vahingoista, joka aiheutuvat Tilinhaltijalle/Asiakkaalle ja jotka johtuvat laista, 
viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, lakosta, työnsulusta, saarrosta, boikotista 
tai muusta syystä johtuvasta vahingosta, joka ei ole CB:n hallinnassa. Lakkoa, saartoa, 
boikottia ja työsulkua koskeva varauma on voimassa myös, mikäli CB ryhtyy itse sellaiseen 
riitatoimenpiteeseen tai joutuu sen kohteeksi.

25.2
CB:n sopimusperusteinen vastuu vahingosta on, ellei CB ole toiminut törkeän huolimat-
tomasti, rajoitettu CB:n huolimattomuudesta johtuviin suoriin vahinkoihin. CB vastaa 
välillisistä vahingoista vain, jos ja siinä määrin kuin, pakottavassa lainsäädännössä niin 
määrätään. Jos CB ei pysty suorittamaan maksua tai toteuttamaan muuta toimenpidettä 
ensimmäisessä kappaleessa mainitusta syystä, toimenpidettä voidaan lykätä, kunnes 
este poistuu. Mikäli kyseessä on maksun lykkäys, CB maksaa korkoa sen korkokannan 
mukaisesti, joka vastaa kulloinkin voimassa olevaa keskuspankin määrittämää viitekorkoa 
korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä.
 
26 Peruuttamisoikeus
26.1
Tilinhaltijalla on 14 päivän peruuttamisoikeus Luottotilisopimuksen tekemisen jälkeen 
(harkinta-aika). Ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä tulee toimittaa CB:lle edellä 
mainitun harkinta-ajan aikana. Tilinhaltijan käyttäessä peruuttamisoikeuttaan, käyttö-
oikeus tiliin päättyy välittömästi. Tilinhaltijalla on oikeus peruuttaa CB:n kanssa tehty 
Luottotilisopimus 14 päivän sisällä Luottotilisopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeus 
tarkoittaa, että Tilinhaltijalla on oikeus perääntyä Luottotilisopimuksesta harkinta-ajan 
aikana. Jos Tilinhaltija on päättänyt olla maksamatta koko laskun summaa eräpäivänä - ja 
näin ollen hänen voidaan katsoa tehneen Luottotilisopimuksen – tämä tarkoittaa, että 
Tilinhaltija voi peruuttaa Luottotilisopimuksen 14 päivän sisällä laskun eräpäivästä. Jos 
Tilinhaltija haluaa peruuttaa Luottotilisopimuksen, hänen on mahdollisimman pian, 
viimeistään 30 päivän kuluessa Luottotilisopimuksen peruuttamisilmoituksestaan CB:lle, 
maksettava koko pääomasumma takaisin sekä sovittu luottokorko siitä lähtien, kun luotto-
korko alkoi kertyä, siihen asti, kun koko luotto on maksettu CB:lle takaisin. Jos Tilinhaltija 
ei palauta pääomasummaa viimeistään mainittuna päivänä, Tilinhaltijalta veloitetaan 
viivästyskorkoa kohdan 32 mukaisen Hinnaston mukaan kuukausittain edellä tarkoitetun 
päivämäärän jälkeisestä ajasta siihen asti, kunnes luotto on maksettu takaisin kokonaan. 
Ilmoitus siitä, että Tilinhaltija peruuttaa Luottotilisopimuksen tulee lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen asiakaspalvelu.byggmax@collectorbank.fi tai ilmoittaa puhelimitse puh.
09-31589946. Jos Tilinhaltija käyttää peruuttamisoikeuttaan, Luottotilin käyttöoikeus 
päättyy välittömästi. Jos Tilinhaltija peruttaa enemmän kuin yhden Luottotilisopimuksen 
kolmen kuukauden sisällä, hänet estetään automaattisesti uusilta luotoilta kuuden 
kuukauden ajaksi.

26.2
CB:n täytyy viimeistään 30 päivän kuluessa Tilinhaltijan Luottotilisopimuksen peruuttami-
silmoituksen vastaanottamisesta maksaa takaisin ne kulut, jotka Tilinhaltija on maksanut 
luoton johdosta. Mikäli CB:lle on Luottotilisopimuksen johdosta aiheutunut kuluja, joita ei 
ole maksettu takaisin, Tilinhaltija on velvollinen vastaamaan tällaisen maksun kustannuk-
sista, eikä näitä maksuja näin ollen makseta takaisin Tilinhaltijalle.

27 Tiedotteet
27.1
Tilinhaltija/Asiakas vastaa siitä, että hän ilmoittaa välittömästi CB:lle muuttuneesta 
nimestä, osoitteesta, sähköpostiosoitteesta tai muista tiedoista, jotka ovat tärkeitä vies-
tinnän kannalta. Jos CB on lähettänyt viestin Tilinhaltijan/Asiakkaan viimeksi ilmoitettuun 
osoitteeseen, ilmoituksen katsotaan tulleen Tilinhaltijan/Asiakkaan tietoon viimeistään 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. Tämä ei kuitenkaan päde, jos viesti on 
lähetetty vanhentumisen keskeyttämistä varten. Sähköpostina tai faksina lähetetyn viestin 
katsotaan saapuneen Tilinhaltijalle/asiakkaalle välittömästi. Viestit CB:lle tulee lähettää 
osoitteeseen: Contact Center, Collector Bank AB, Box 11922 404 39 Göteborg, Ruotsi.

28 Sovellettava laki, valitukset jne.
28.1
Luottotilisopimukseen ja muihin näiden ehtojen mukaisiin maksuvaihtoehtoja koskeviin 
sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset valitukset voidaan jättää CB:n valitu-
sasioista vastaavalle henkilölle, osoitteeseen complaints@collectorbank.se. Päätöksen 
valitusasiasta tekee valitusasioista vastaava henkilö tai laajemmissa tapauksissa erityinen 
päätöksentekoryhmä. Jos Tilinhaltija/Asiakas ei ole tyytyväinen CB:n päätökseen, hän voi 
kääntyä Kuluttajariitalautakunnan (PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200) tai Vakuu-
tus- ja rahoitusneuvonnan (Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120) tai yleisen 
tuomioistuimen puoleen. Mikäli tilinhaltijalla/asiakkaalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, 
oikeuspaikka riitaisuuksien ratkaisemiseksi on Helsingin käräjäoikeus. CB on Ruotsin 
Finansinspektionen valvonnan alainen (Box 7821, 103 97 Stockholm).

29 Muut ehdot
29.1
CB omistaa kaikki saatavat. CB voi ilman Tilinhaltijan/Asiakkaan suostumusta siirtää 
tai pantata Luottotilisopimuksen ja kaikki sitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet ja/tai 
saatavat toisaalle. Tilinhaltija/Asiakas ei saa siirtää mitään osaa Luottotilisopimuksesta 
tai luotosta toiselle henkilölle ilman CB:n kirjallista suostumusta.

29.2
Luotto-ostosten yhteydessä Tilinhaltija/Asiakas voi esittää oston perusteella samat väitteet 
CB:n maksuvaateisiin liittyen kuin Byggmaxin vaateisiin liittyen. Tilinhaltija/Asiakas voi 
myös väittää, että hän on maksanut Byggmaxille tai tehnyt Byggmaxin kanssa sopimuksen. 
Tämä ei kuitenkaan päde, jos Tilinhaltija/Asiakas tiesi, että Byggmaxilla ei ollut oikeutta 
vastaanottaa maksua tai tehdä sopimusta, eikä myöskään silloin, jos Tilinhaltija/Asiakas 
ei ole tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden vuoksi onnistunut hankkimaan siitä 
tietoja. Tilinhaltijalle/asiakkaalle ilmoitetaan näiden yleisten ehtojen kohdassa 1, että CB 
on oikea maksunsaaja.

29.3
Tilinhaltijalla/Asiakkaalla on oikeus maksaa luotto osin tai kokonaan ennen eräpäivää. 
Etukäteismaksun osalta Tilinhaltijalla/Asiakkaalla on velvollisuus maksaa maksupäivään 
mennessä kertyneet kulut ja korot.

29.4
Tilinhaltijalla/Asiakkaalla on oikeus ilman kustannusta saada saldotodistus, josta käy ilmi 
saatavan pääoma, sille kertynyt korko ja kulut sekä milloin saatava erääntyy.   

30 Hinnasto
Korot
Varsinainen luottokorko  14,65 %                               
Viivästyskorko  14,65 % korkolain 4.2§ mukaan 

Luottotilin alaiset maksut
Tlinhoitomaksu  3 €/lasku
Kampanjamaksu 6 kuukautta 20 €/kampanja
Kampanjamaksu 12 kuukautta 30 €/kampanja

Luottotilistä erillään olevat maksut
Tlinhoitomaksu  3 €/lasku
Kampanjamaksu 6 kuukautta 20 €/kampanja
Kampanjamaksu 12 kuukautta 30 €/kampanja

Todellinen vuosikorko varsinaisella luottokorolla (24 kuukauden takaisinmaksuajan 
yhteydessä)
1 000 €   23,3 %
2 000 €   19,5 %
3 000 €    18,2 %
4 000 €   17,6 %
5 000 €   17,2 %
6 000 €   16,9 %

31 Henkilötietojen käsittely CB:llä
31.1
Tekemällä Luottotilisopimuksen tai käyttämällä muuta maksuvaihtoehtoa näiden yleisten 
ehtojen mukaisesti, Tilinhaltija/Asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän kohdan 
33 mukaisesti. 

31.2
Henkilötiedot, jotka annetaan CB:lle tai CB:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille 
tai jotka rekisteröidään luoton suunnittelun tai sen hallinnan yhteydessä tai muuten 
Luottotilisopimuksen puitteissa, käsitellään CB:n tietojärjestelmässä. CB voi täydentää 
henkilötietoja tiedoilla, jotka on hankittu esimerkiksi yksityisistä tai julkisista rekisterei-
stä, ja tämän jälkeen käsitellä myös näitä tietoja. Tiedot voivat muodostaa perustan CB:n 
markkina- ja asiakasanalyyseille, liiketoimi- ja menetelmäkehittämiselle, riskienhallinnan 
arvioinnille ja hallinnalle, tilastoinnille ja uusien tuote- ja palvelutarjousten kehittämiselle.  
Henkilötietoja tullaan keräämään Byggmaxilla tehtävien ostojen yhteydessä, ns. osto-
tietoja (ts. tietoa ostopaikasta, oston ajankohdasta ja hinnasta). Ostotietojen käsittelyn 
tarkoituksena on mm. arvioida ja hallinnoida korkoja ja maksuja Luottotilisopimuksen tai 
sopimuksen, joka koskee muuta maksuvaihtoehtoa näiden yleisten ehtojen nojalla, muka-
isesti.  Tietoja voidaan myös käyttää suunnattuun markkinointiin. Henkilötietoja ei käytetä 
suoramainontaan, jos Asiakas on pyytänyt ns. suoramarkkinointieston CB:ltä. 

31.3
Henkilötiedot voidaan luovuttaa yrityksille, joiden kanssa CB tekee yhteistyötä sekä Suo-
messa, että ulkomailla, mm. Byggmax, ja muut voivat käsitellä tietoja. CB tai CB:n kanssa 
samaan konserniin kuuluva yhtiö tai muu, jolla on oikeus käyttää tietoja yllä selostetun 
mukaisesti, voi lähettää Tiilinhaltijalle/Asiakkaalle markkinointimateriaalia ja muuta tietoa 
sähköpostitse, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla automaattisella järjestelmällä henkilö-
kohtaista viestintää varten. CB voi lisäksi nauhoittaa saapuvia ja lähteviä puheluita.  

31.4
Tilinhaltijalla/Asiakkaalla on oikeus saada tietoja CB:ltä siitä, mitä henkilötietoja CB 
käsittelee liittyen Tilinhaltijaan/Asiakkaaseen. Pyyntö toimitetaan CB:lle osoitteeseen 
Contact Center, Collector Bank AB, Box 11922, 404 39 Göteborg, Ruotsi. Tilinhaltijalla/
Asiakkaalla on myös oikeus pyytää, että CB poistaa tai korjaa tiedot, jotka ovat virheellisiä 
tai puutteellisia. Tilinhaltija/Asiakas voi lisäksi ilmoittaa CB:lle, ettei hän halua saada 
suoramainontaa CB:ltä.

31.5
Henkilötietojen käsittelystä antaa tietoja CB:n Asiakaspalvelu, joka myös vastaanottaa 
pyynnöt henkilötietojen korjaamisesta ja suoramainonnan estämisestä.

31.6
CB voi luovuttaa tietoja muun muassa luotosta, maksujen laiminlyönnistä ja Luottotilin 
väärinkäytöstä esimerkiksi luottotietotoimistoille. CB antaa lisätietoja tietojen luovutta-
misesta.

32 Rahanpesu
Rahanpesu ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) 
annetun lain (“Rahanpesulain”) sekä Finanssivalvonnan soveltuvien määräysten mukaan 
erityiset määräykset koskevat, kun vakituista Asiakassuhdetta perustetaan sellaisen 
henkilön kanssa, joka on tai on aiemmin ollut merkittävissä julkisissa tehtävissä, kuten 
valtion päämiehenä, hallituksen johtajana, ministerinä, vara – tai apulaisministerinä, 
parlamentin jäsenenä, tuomarina korkeimmassa oikeusasteessa, korkeassa asemassa 
olevana virkamiehenä tarkastusviranomaisessa, keskuspankin johtoelimen jäsenenä, 
suurlähettiläänä, korkeassa upseerinarvossa Puolustusvoimissa tai muussa vastaavas-
sa asemassa ja sellaisten henkilöiden lähimmät perheenjäsenet sekä tunnetut alaiset 
(”Poliittiset vaikutusvaltaiset henkilöt”). Luottotilisopimuksen tekemisellä Tilinhaltija 
vahvistaa, että Tilinhaltijan todellinen päämies ja edustaja eivät ole poliittisesti vaikutus-
valtaisen henkilön asemassa. Tilinhaltija vahvistaa, etteivät kyseiset henkilöt myöskään 
esiinny millään pakotelistoilla.
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