
USEIN KYSYTTYÄ LASKUTUKSESTA

Eräpäivän siirrollinen osto
Tekemäsi oston ensimmäisen laskun eräpäivää siirretään korottomasti 
eteenpäin. Eräpäivänsiirron pituudesta sovitaan oston yhteydessä 
myyjäliikkeessä. Eräpäivänsiirrollinen osto koskee myyjäliikkeessä 
tehtyä kampanjaostoa. Halutessasi eräpäivänsiirrolliselle ostolle 
pidemmän maksuajan lyhennät velkasaldoa sovitun lyhennysprosentin 
mukaisesti, jolloin maksat korkoja ja kuluja sopimusehtojen mukaisesti.

1.
Kun olet tehnyt eräpäivänsiirrollisen oston ja sinulla ei ole muita ostoksia:
• Saat tiliotteen kotiosoitteeseesi, jonka avulla voit halutessasi lyhentää luottoa ennenaikaisesti tai maksaa sen 

kerralla pois. Varsinainen lasku tulee vasta kun koroton maksuaika päättyy.
• Laskun tilisiirto-osiossa lukee XX, jolloin sinun ei tarvitse maksaa mitään kyseisenä kuukautena. Laskulla on vain 

Laskuttamattomat ostot -erittelykohta ja Koko velka yhteensä -kohta, jossa näkyy eräpäivänsiirrollisen oston 
summa.

• Laskun loppusaldo yhteensä -kohdassa näkyvä summa on nolla euroa.

2.
Kun olet käyttänyt luottoa eräpäivänsiirrollisen oston lisäksi muihin ostoksiin, tehnyt 
rahansiirron tai käteisnostoja:
• Maksettava vähimmäiserä -kohdassa on summa, joka sisältää kuukausierän sovitun lyhennysprosentin 

mukaisesti muista ostoista. Summassa ei ole mukana laskuttamatonta eräpäivänsiirrollista ostoa. 
Jos eräpäivänsiirrollisen oston koroton maksuaika on päättynyt, silloin summa sisältyy maksettavaan 
vähimmäiserään.

• Laskun loppusaldo yhteensä sisältää kaikki laskutuskauden tapahtumat. Loppusaldo sisältää mahdolliset korot 
ja kulut. Summassa ei ole mukana laskuttamatonta eräpäivänsiirrollista ostoa. Jos eräpäivänsiirrollisen oston 
koroton maksuaika on päättynyt, silloin summa sisältyy maksettavaan vähimmäiserään.
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