USEIN KYSYTTYÄ LASKUTUKSESTA

Tasaeräosto
Tekemäsi osto on jaettu korottomiin kuukausittain toistuviin tasaeriin.
Tasaerien lukumäärä sovitaan oston yhteydessä myyjäliikkeessä.
Tasaeräsopimus koskee myyjäliikkeessä tehtyä kampanjaostoa. Luoton
muusta käytöstä maksat korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti.

X€

X€

X€

X€

X€

X€

1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk

1.

2.

3.

4.

Kun olet käyttänyt luottoa tasaeräoston lisäksi muihin ostoksiin,
tehnyt rahansiirron tai käteisnostoja:
• M
 aksettava vähimmäiserä koostuu tasaeräoston yhdestä kuukausierästä ja tekemistäsi muista ostoista sovitun
lyhennysprosentin mukaan.
• Laskun loppusaldo yhteensä sisältää kaikki laskutuskauden tapahtumat (mahdolliset lyhennykset, ostot
ja tasaeräoston kuukausierän). Loppusaldo sisältää mahdolliset korot ja kulut laskun eräpäivään saakka.
Loppusaldossa ei ole huomioitu tulevia laskuttamattomia kuukauseriä tasaerä- ja eräpäivänsiirrollisista ostoista.
• Mikäli haluat maksaa korolliset ostot pois, mutta jättää luotolle tasaeräoston/-ostot,
niin käytä maksaessasi tätä summaa.

Kun teet luotolle ylimääräisen lyhennyksen ja luotolla on vain yksi tasaeräostos:
• Y
 limääräinen lyhennys vähentää tasaeräostosta yhden kuukausierän laskutuksessa kuukausittain kunnes tekemäsi
ylimääräinen lyhennys on tullut käytetyksi.
• Mikäli olet tehnyt ylimääräisen lyhennyksen edellisellä laskulla, maksettava vähimmäiserä kohdassa lukee XX,
jolloin sinun ei tarvitse maksaa mitään kyseisenä kuukautena.
• Laskun loppusaldo yhteensä -kohdassa näkyy miinusmerkkinen summa, kun olet maksanut edellisellä laskulla
vaadittua vähimmäiserää suuremman lyhennyksen.

Kun teet luotolle ylimääräisen lyhennyksen ja luotolla on useampi tasaeräostos:
• Y
 limääräinen lyhennys vähentää jokaisesta tekemästäsi tasaeräostosta yhden kuukausierän laskutuksessa kuukausittain kunnes tekemäsi ylimääräinen lyhennys on tullut käytetyksi.
• Mikäli olet tehnyt ylimääräisen lyhennyksen edellisellä laskulla, Maksettava vähimmäiserä -kohdassa lukee XX,
jolloin sinun ei tarvitse maksaa mitään kyseisenä kuukautena.
• Laskun loppusaldo yhteensä kohdassa näkyy miinusmerkkinen summa, kun olet maksanut edellisellä laskulla
vaadittua vähimmäiserää suuremman lyhennyksen.

Kun teet luotolle ylimääräisen lyhennyksen ja luotolla on tasaeräostoksen lisäksi muita
ostoksia, rahansiirtoja tai käteisnostoja:
• Ylimääräinen lyhennys vähentää velkasaldoa seuraavasti:
1. mahdollisesti erääntymässä olevan laskun korot ja kulut
2. tasaeräostoksen kuukausierä
3. muut kortilla tehdyt ostokset/rahansiirrot/käteisnostot sovitun lyhennysprosentin mukaisesti.
• Kun maksettava vähimmäiserä kohdassa lukee XX, sinun ei tarvitse maksaa mitään kyseisenä kuukautena.
• Laskun loppusaldo yhteensä -kohdassa näkyy miinusmerkkinen summa, kun olet maksanut edellisellä laskulla
vaadittua vähimmäiserää suuremman lyhennyksen.
• Maksettava vähimmäiserä koostuu tasaeräoston yhdestä kuukausierästä ja tekemistäsi muista ostoista sovitun
lyhennysprosentin mukaan.
• Laskun loppusaldo yhteensä sisältää kaikki laskutuskauden tapahtumat (mahdolliset lyhennykset, ostot ja tasaeräoston kuukausierän). Loppusaldo sisältää mahdolliset korot ja kulut laskun eräpäivään saakka. Loppusaldossa
ei ole huomioitu tulevia laskuttamattomia kuukauseriä tasaerä- ja eräpäivänsiirrollisista ostoista.

