
Collector Lasku/Osamaksu 
  
 
Joustoa ja valinnanvapautta – maksa kerralla tai osissa, valitsemassasi tahdissa 
 
Lasku ja tililuotto antavat sinulle lisää aikaa verkkokauppaostostesi maksamiseen. Niitä 
käyttämällä voit odotella tilauksesi saapumista rauhassa ennen sen maksamista. Maksun voit 
tehdä joko kerralla laskulla tai pienemmissä osissa tililuotolla, jolloin voit suorittaa 
kuukausittain sinulle parhaiten sopivan summan ja jakaa maksun enintään 36 kuukauden 
ajalle. 
 
Laskulla ilmaista maksuaikaa – turvallista ja helppoa asiointia 
 
Laskulla saat aina 45 päivää korotonta maksuaikaa verkkokauppaostoksillesi. Pitkä maksuaika 
mahdollistaa sen, että ehdit tarkistaa ostoksesi ja tarvittaessa palauttaa sen ennen laskun 
erääntymistä. 
 
Maksuaikaa hyödyntääksesi tarvitset myönteisen luottopäätöksen, jonka hakeminen käy 
helposti ostotapahtuman yhteydessä. Voit hakea sitä, jos olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja 
sinulla on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen, virallinen kotiosoite Suomessa. Myös 
luottotietosi tarkistetaan Bisnode Finland Oy:n rekisteristä. 
 
Maksutapaa voidaan käyttää jopa 5 000 € ostoksiin. 
 
Osissa maksaen tasoitusta talouteen – kätevä tapa jakaa ostoksen vaikutusta useammalle 
kuukaudelle 
 
Kun olet saanut myönteisen luottopäätöksen sekä vahvistanut ostotapahtuman, saat laskun 
ostoksestasi sähköpostiisi. Jos haluat maksaa laskun pienemmissä osissa ja sinulle paremmin 
sopivalla maksuajalla (1-36 kk), sinun tulee tehdä jatkuvaa luottoa koskeva luottosopimus 
Collector Bankin kanssa kirjautumalla Omille Sivuille osoitteessa oma.collector.fi. 
Luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sinulle myönnetään luottoraja, joka on 
käytettävissä myöhempiin ostoksiin luottoehtojen mukaisesti. 
 
Kun sinulla on voimassa oleva luottosopimus, sinun tulee maksaa eräpäivään mennessä vain 
saamallasi laskulla mainittu vähimmäissumma mutta voit halutessasi suorittaa myös tätä 
suuremman summan. Sen jälkeen sinulle lähetetään kuukausittain sähköpostitse tililasku, 
kunnes luotto on kokonaan maksettu. Voit aina halutessasi lyhentää luottoasi myös tililaskulla 
mainittua vähimmäissummaa suuremmissa osissa. 
 
Luottokustannukset ja luottoesimerkki: KAUPPIAAN NIMI.fi verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin 
sovelletaan kampanjaehtoja, joiden mukaisesti tililuoton korko on 19,2 % nimellisenä 
vuosikorkona ilmaistuna ja kuukausimaksu on 2,95 € kuukaudessa. Jos myönnetty luottoraja 
on 1 000 € ja se on kokonaisuudessaan käytetty KAUPPIAAN NIMI.fi verkkokaupasta tehtyihin 
ostoksiin sekä luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden aikana, sovellettavilla 
kampanjaehdoilla todellinen vuosikorko on 28,5 %, luottokustannusten yhteismäärä 402 €, 
maksettava kokonaismäärä 1 402 € ja maksuerien lukumäärä 36 kpl. Viivästyneistä maksuista 
veloitetaan lainmukaiset muistutusmaksut ja perintäkulut sekä korkoa viivästyneeltä ajalta. 
  
Luottoehdot 
 
Laskun ja luoton myöntäjä on Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, SE-404 39. 
Lisätietoja www.collector.fi 
 
Saat täydelliset ehdot ja tiedot Collector Laskusta ja Tililuotosta seuraavista linkeistä: 
 
Tarkempi palvelukuvaus: https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/  
 
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot: 
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_All_FI.pdf  
 
Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot: 
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf 
 



 
Collector Invoice / Installment Payment 
 
 
You can pay your purchases up to 5000 € with the help of Collector Invoice / Part Payment. 
Collector Invoice offers you always 45 interest-free* payment days. (*Payment time interest is 
0%, notification fee 2,95 € will be added to the first invoice.) 
 
You can pay the whole invoice by the due date or alternatively choose to pay in 1-36 monthly 
payments. 
 
The Part Payment plan starts automatically if you pay the lowest amount of the month, which is 
marked on your invoice. If you wish, you can also pay bigger part payment amounts or pay off 
the whole amount of the invoice. 
 
The monthly interest is 1,6 % per month, which equals in the nominal annual interest of  
19,20 %. A notification fee 2,95 € will be added to the invoice monthly, whereupon the real 
annual interest calculated for a purchase of 1000€ is 21,3 %. 
 
When you choose the Collector Invoice / Part Payment you receive your goods before you pay 
for them. This makes product exchanges and returns safer and more flexible. 
 
The Collector Invoice / Part Payment is available for a person who is at least 18 years of age 
and has an immaculate credit rating. We will carry out a credit rating check along the order. 
Late payments and unpaid invoices will be charged with a reminder fee 5 € and the monthly 
interest rate 1,6 % for the delayed time. 
 
In order to pay the invoice in installments and sign a credit agreement, you must pay the 
minimum amount by the due date and sign the credit agreement with Collector Bank. Please 
see (oma.collector.fi) on how to sign the agreement. 
 
You can see the terms and conditions for Collector Invoice / Part Payment from the following 
links: 
 
General invoice and account credit 
terms: https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_FI.pdf 
 
The Standard European Consumer Credit 
Information: https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_EN.pdf 
 
The creditor is Collector Bank AB. 
 
 


