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Joustorahoituksen mainonta on
yhteisesti sekä myyjän että Nordea
Financen vastuulla
Autamme sinua mielellämme 
Joustorahoituksen ilmoitusten ja 
suoramainosten laadinnassa. Meiltä
saat myös kaikki tarvittavat laskelmat. 
Kaikessa luoton markkinoinnissa on aina 
otettava huomioon kuluttajansuojalain 
asettamat vaatimukset. Pääperiaatteena
on, että luottoa ei saa koskaan käyttää
pääasiallisena markkinointikeinona 
kulutushyödykkeitä markkinoitaessa. 

Jos olet epävarma siitä, miten kerrot 
Joustorahoituksesta esim. lehti-ilmoituk-
sessasi tai verkkosivuillasi, niin laita viesti 
osoitteeseen edut@nordea.com.

Käytössäsi olevat eräpäivänsiirto- 
ja tasaeräkampanjat voit tarkistaa 
Nordea Financen ja yrityksen väliseltä 
vuosisopimukselta tai Joustorahoituksen
hinnoittelukortilta. 

Muuta huomioitavaa Joustorahoituksen 
markkinointiin liittyen
•  Luottoa voi mainostaa korottomana vain,  
 jos todellinen vuosikorko on 0 %, esim.  
 jos asiakkaalta peritään tilinhoitomaksu  
 tai avausmaksu,ei luotto tällöin ole  
 koroton.
•  Todellinen vuosikorko ja muut luotosta  
 annettavat tiedot on esitettävä 
 selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti.
•  Monisivuisissa esitteissä/ilmoituksissa  
 todellisen vuosikoron esimerkkilauseke  
 on ilmoitettava kaikilla niillä sivuilla  
 joissa on luottoon liittyviä laskelmia tai  
 luoton ominaisuuksia, esim. osissa  
 maksaminen. Todellinen vuosikorko on
 ilmoitettava samassa yhteydessä ja  
 samanarvoisella tekstillä kuin muutkin  
 tiedot ilmoituksessa.

Miten markkinoit Joustorahoitusta
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•  Nimelliskorkoa tai muita yksittäisiä  
 luottoehtoja, esim. luottosuhteen alussa  
 annettavaa korotonta maksuaikaa tai  
 kuukausierää ei tule ylikorostaa.
•  Luottotyyppi (esim. kerta- vai jatkuva  
 luotto) on tuotava selkeästi esiin.
•  Luotolla maksaminen ei saa olla   
 edellytys tuotteesta saatavaan   
 alennukseen.
•  Luottoa ei saa markkinoida siten,  että  
 markkinointi selvästi heikentää   
 kuluttajan kykyä harkita huolellisesti  
 luoton ottamista.
•  Luoton tarjoaminen ei saa hallita   
 mainosta, kun luottoa mainostetaan  
 yhdessä tavaroiden tai palveluiden  
 kanssa.
•  Luottoa markkinoitaessa tai   
 myöntämiseen liittyvässä prosessissa  
 ei saa käyttää lisämaksullisia 
 tekstiviestipalveluja.
•  Luotonmyöntäjä tulee mainita   
 ilmoituksessa.

Joustorahoituksen todellisen
vuosikoron esimerkkilauseke
Joustorahoituksen korko on 3 kuukauden 
euribor-korko lisättynä 4,7 % – 12,0 % 
-yksiköllä (vaihteluväli). Esimerkiksi 
kun Joustorahoituksen nimelliskorko on 
3 kuukauden euribor (07/2019) + 8 %, 
todellinen vuosikorko 5 000 euron käytössä 
olevalle luotolle on 13,8 % ja luottohinta 
5 360 € tai kun nimelliskorko on 
3 kuukauden euribor (07/2019) + 12,0 % 
todellinen vuosikorko 5 000 euron 
käytössä olevalle luotolle on 18,4 % ja 
luottohinta 5 472 €. Laskennassa on 
huomioitu kuukausittainen 12,50 euron 
tilinhoitomaksu. Joustorahoitus on 
toistaiseksi voimassa oleva jatkuva luotto. 
Luottoraja on 1000 - 50 000 euroa. Luoton 
myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. 

” Lisäohjeita Joustorahoituksen mainontaan
edut@nordea.com

Mainontaesimerkki 1 
Mikäli mainitset ilmoituksessasi ainoastaan 
mahdollisuudesta maksaa rahoituksella, sinun ei tarvitse 
ilmoittaa todellista vuosikorkoa tai luottohintaa.

Mainontaesimerkki 2
Jos taas haluat tarjota yksilöityä tuotetta ja haluat tässä 
yhteydessä mainita myös 
kuukausierän suuruuden, sinun on kerrottava: 
• Luoton nimi 
• Tuotteen käteishinta
• Tuotteen luottohinta (käteishintaan lisätään kulloinkin 
 voimassa olevat kulut ja korot koko luottoajalta)
• Luoton takaisinmaksun kuukausierien määrä
• Joustorahoituksen todellinen vuosikorko 
 esimerkkiä käyttäen.

Keittiö x.xxx €  

Joustorahoituksella 36 erässä xxx,xx/kk 

Luottohinta x.xxx €

Joustorahoituksen todellisen 
vuosikoron esimerkkilauseke.

Keittiö x.xxx €

Mahdollisuus Joustorahoitukseen. 
Kysy lisää!

Joustorahoituksen mainonta on yhteisesti sekä myyjäliikkeen 
että Nordea Financen vastuulla

mailto:edut%40nordea.com?subject=
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Eräpäivänsiirto, uudet ja olemassa olevat
Joustorahoitus-asiakkaat

Eräpäivänsiirto, uudet
Joustorahoitus-asiakkaat

Uudet Joustorahoitus asiakkaat / Koroton 
(sisältää tilinhoitomaksun)

Uudet Joustorahoitus asiakkaat / Koroton ja kuluton

Uudet ja olemassa olevat Joustorahoitus-asiakkaat / Koroton 
(sisältää tilinhoitomaksun)

” Joustorahoituksella tehdyn oston takaisinmaksua voi siirtää 
eteenpäin 2-3 kk ns. eräpäivänsiirto-kampanjalla

Osta nyt, maksa Joustorahoituksella xxkuussa 20xx! 
Avatessasi x.x.-x.x.20xx uuden Joustorahoituksen saat ensiostolle korotonta maksuaikaa xxkuulle 
20xx. Maksat korottomalta ajalta ainoastaan tilinhoitomaksun*. Halutessasi pidemmän maksuajan 
maksat korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. Joustorahoituksen muusta käytöstä maksat 
lyhennyksen, korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. 

Joustorahoituksen korko on 3 kuukauden euribor-korko lisättynä  4,7 % – 12,0 % -yksiköllä 
(vaihteluväli).  Esimerkiksi kun Joustorahoituksen nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) 
+ 8 %, todellinen vuosikorko 5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 13,8 % ja luottohinta 5 360 € 
tai kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) + 12,0 % todellinen vuosikorko 
5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 18,4 % ja luottohinta 5 472 €. Laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 12,50 euron tilinhoitomaksu. Joustorahoitus on toistaiseksi voimassa oleva 
jatkuva luotto. Luottoraja on 1000 – 50 000 euroa. Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. 

*) Tilin ylläpitoon liittyvä maksu on  päivää kohden 0,01 prosenttia myönnetyn luoton määrästä,  
enintään kuitenkin 12,50 euroa, kun tilillä on velkasaldoa tai tapahtumia.

Osta nyt, maksa Joustorahoituksella xxkuussa 20xx! 
Kun teet ostoksesi Joustorahoituksella ajalla x.x.-x.x.20xx saat korotonta maksuaikaa xxkuulle 20xx. 
Maksat korottomalta ajalta ainoastaan tilinhoitomaksun*. Halutessasi pidemmän maksuajan maksat 
korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. Joustorahoituksen muusta käytöstä maksat lyhennyksen, 
korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti.

Joustorahoituksen korko on 3 kuukauden euribor-korko lisättynä  4,7 % – 12,0 % -yksiköllä 
(vaihteluväli).  Esimerkiksi kun Joustorahoituksen nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) 
+ 8 %, todellinen vuosikorko 5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 13,8 % ja luottohinta 5 360 € 
tai kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) + 12,0 % todellinen vuosikorko 
5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 18,4 % ja luottohinta 5 472 €. Laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 12,50 euron tilinhoitomaksu. Joustorahoitus on toistaiseksi voimassa oleva 
jatkuva luotto. Luottoraja on 1000 – 50 000 euroa. Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. 

*) Tilin ylläpitoon liittyvä maksu on  päivää kohden 0,01 prosenttia myönnetyn luoton määrästä,  
enintään kuitenkin 12,50 euroa, kun tilillä on velkasaldoa tai tapahtumia.   

Osta nyt, maksa Joustorahoituksella xxkuussa 20xx! 

Avatessasi x.x.-x.x.20xx uuden Joustorahoituksen saat ensiostolle korotonta ja kulutonta maksuaikaa 
xxkuulle 20xx. Halutessasi pidemmän maksuajan maksat korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti. 
Joustorahoituksen muusta käytöstä maksat lyhennyksen, korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti.

Joustorahoituksen korko on 3 kuukauden euribor-korko lisättynä  4,7 % – 12,0 % -yksiköllä 
(vaihteluväli).  Esimerkiksi kun Joustorahoituksen nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) 
+ 8 %, todellinen vuosikorko 5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 13,8 % ja luottohinta 5 360 € 
tai kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) + 12,0 % todellinen vuosikorko 
5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 18,4 % ja luottohinta 5 472 €. Laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 12,50 euron tilinhoitomaksu. Joustorahoitus on toistaiseksi voimassa oleva 
jatkuva luotto. Luottoraja on 1000 – 50 000 euroa. Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.    



Tasaerä, uudet
Joustorahoitus-asiakkaat
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Uudet Joustorahoitus-asiakkaat / Koroton
(sisältää tilinhoitomaksun)

Tasaerä, uudet ja olemassa olevat
Joustorahoitus-asiakkaat

Uudet ja olemassa olevat Joustorahoitus-asiakkaat /
Koroton (sisältää tilinhoitomaksun)

Uudet ja olemassa olevat Joustorahoitus-asiakkaat / Koroton ja kuluton

Osta nyt, maksa ostoksesi 
takaisin Joustorahoituksella xx tasaerässä! 
Avatessasi x.x.-x.x20xx uuden Joustorahoituksen saat ensiostolle xx kk maksuaikaa tasaerissä. 
Tasaerä ajalta maksat tilinhoitomaksun*. Joustorahoituksen muusta käytöstä maksat korot ja kulut 
sopimusehtojen mukaisesti.

Joustorahoituksen korko on 3 kuukauden euribor-korko lisättynä  4,7 % – 12,0 % -yksiköllä 
(vaihteluväli).  Esimerkiksi kun Joustorahoituksen nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) 
+ 8 %, todellinen vuosikorko 5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 13,8 % ja luottohinta 5 360 € 
tai kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) + 12,0 % todellinen vuosikorko 
5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 18,4 % ja luottohinta 5 472 €. Laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 12,50 euron tilinhoitomaksu. Joustorahoitus on toistaiseksi voimassa oleva 
jatkuva luotto. Luottoraja on 1000 – 50 000 euroa. Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.

*) Tilin ylläpitoon liittyvä maksu on  päivää kohden 0,01 prosenttia myönnetyn luoton määrästä,  
enintään kuitenkin 12,50 euroa, kun tilillä on velkasaldoa tai tapahtumia.      

Uudet Joustorahoitus-asiakkaat / Koroton ja kuluton

Osta nyt, maksa ostoksesi 
takaisin Joustorahoituksella xx tasaerässä! 
Avatessasi x.x.-x.x.20xx uuden Joustorahoituksen saat ensiostolle xx kk korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa tasaerissä. Joustorahoituksen muusta käytöstä maksat korot ja kulut sopimusehtojen 
mukaisesti.

Joustorahoituksen korko on 3 kuukauden euribor-korko lisättynä  4,7 % – 12,0 % -yksiköllä 
(vaihteluväli).  Esimerkiksi kun Joustorahoituksen nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) 
+ 8 %, todellinen vuosikorko 5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 13,8 % ja luottohinta 5 360 € 
tai kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) + 12,0 % todellinen vuosikorko 
5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 18,4 % ja luottohinta 5 472 €. Laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 12,50 euron tilinhoitomaksu. Joustorahoitus on toistaiseksi voimassa oleva 
jatkuva luotto. Luottoraja on 1000 – 50 000 euroa. Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.    

Osta nyt, maksa ostoksesi 
takaisin Joustorahoituksella xx tasaerässä! 
Kun teet ostoksesi ajalla x.x.-x.x.20xx Joustorahoituksella saat ostolle xx kk maksuaikaa 
tasaerissä. Maksat tasaerä ajalta tilinhoitomaksun*. Joustorahoituksen muusta käytöstä maksat 
korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti.

Joustorahoituksen korko on 3 kuukauden euribor-korko lisättynä  4,7 % – 12,0 % -yksiköllä 
(vaihteluväli).  Esimerkiksi kun Joustorahoituksen nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) 
+ 8 %, todellinen vuosikorko 5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 13,8 % ja luottohinta 5 360 € 
tai kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) + 12,0 % todellinen vuosikorko 
5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 18,4 % ja luottohinta 5 472 €. Laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 12,50 euron tilinhoitomaksu. Joustorahoitus on toistaiseksi voimassa oleva 
jatkuva luotto. Luottoraja on 1000 – 50 000 euroa. Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. 

*) Tilin ylläpitoon liittyvä maksu on  päivää kohden 0,01 prosenttia myönnetyn luoton määrästä,  
enintään kuitenkin 12,50 euroa, kun tilillä on velkasaldoa tai tapahtumia.     

Osta nyt, maksa ostoksesi 
takaisin Joustorahoituksella xx tasaerässä! 
Kun teet ostoksesi ajalla x.x.-x.x.20xx Joustorahoituksella saat ostolle xx kk korotonta ja 
kulutonta maksuaikaa tasaerissä. Joustorahoituksen muusta käytöstä maksat korot ja kulut 
sopimusehtojen mukaisesti.

Joustorahoituksen korko on 3 kuukauden euribor-korko lisättynä  4,7 % – 12,0 % -yksiköllä 
(vaihteluväli).  Esimerkiksi kun Joustorahoituksen nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) 
+ 8 %, todellinen vuosikorko 5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 13,8 % ja luottohinta 5 360 € 
tai kun nimelliskorko on 3 kuukauden euribor (07/2019) + 12,0 % todellinen vuosikorko 
5 000 euron käytössä olevalle luotolle on 18,4 % ja luottohinta 5 472 €. Laskennassa on huomioitu 
kuukausittainen 12,50 euron tilinhoitomaksu. Joustorahoitus on toistaiseksi voimassa oleva 
jatkuva luotto. Luottoraja on 1000 – 50 000 euroa. Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, 
Aleksis Kiven katu 9, Helsinki.    



Nordea Rahoitus Suomi Oy
Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA

nordeafinance.fi


