
 

 

 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot 

Luotonantaja 

Osoite 

Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Faksi 

Internet-osoite 

H&M Hennes & Mauritz OY ("H&M") 

Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki 

0800 114 000 

asiakaspalvelu.fi@hm.com 

0800 114 001 

hm.com 

 2. Luottotuotteen pääpiirteittäinen kuvaus 

Luottotyyppi Luoton korko on vaihtuva ja kuukausimaksut kiinteät 

(annuiteettilaina). 

Luoton yhteenlaskettu 

määrä 

 

Sinulle myönnetään alussa perusluottoraja sekä 

enimmäisluottoraja. Perusluottoraja vastaa sitä luottoa, jota 

voit käyttää välittömästi. 

Kun perusluottoraja ylittyy tilauksesi johdosta, se tulkitaan 

korotetun luottorajan hakemukseksi. H&M päättää itsenäisesti 

mm. aiempaan maksukäyttäytymiseesi perustuen, 

myönnetäänkö sinulle perusluottorajaa enemmän luottoa, aina 

enimmäisluottorajaan asti. Saat tietoja senhetkisistä 

luottotasoistasi ja käyttämättömästä luotosta kuukausittaisen 

tiliotteen kautta. 

H&M voi myös korottaa enimmäisluottorajaa ulkoisen 

luottotietotarkastuksen jälkeen. Enimmäisluottoraja ei voi 

missään tilanteessa olla korkeampi kuin 1 000 €. 

Luoton käyttöehdot 

 

Kuukausimaksuhakemuksesi (luotto) tarkastetaan 

lainsäädännön mukaisesti ulkoisen luottotietoyhtiön avulla. 

Hyväksytyn luottotarkastuksen jälkeen H&M myöntää sinulle 

aluksi perusluottorajan sekä enimmäisluottorajan. 

Luotto on käytettävissäsi sen jälkeen, kun olet hyväksynyt 

sopimuksen sähköisesti H&M:n online-myymälässä, tai jos 

luottohakemus tehdään puhelimitse, kirjeitse tai faksitse, kun 

olet allekirjoittanut ja palauttanut sinulle lähetetyn sopimuksen 

ja H&M on vastaanottanut sen. 

Luottosopimuksen Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Voit sanoa 
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voimassaoloaika sopimuksen irti kuukauden irtisanomisajalla. H&M pidättää 

itsellään oikeuden irtisanoa sopimus kahden kuukauden 

irtisanomisajalla. 

Lyhennykset ja missä 

järjestyksessä ne 

esiintyvissä tapauksissa 

jaetaan 

• Sinun on maksettava kuukausittain vähintään alla 

olevassa maksusuunnitelmassasi esitetyn suuruinen 

summa. Maksun on oltava meillä viimeistään kunkin 

kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Ilmoitamme 

sinulle kuukausittain tiliotteella, mikä on 

maksettavaksesi tuleva vähimmäissumma. 

• Maksun yhteydessä vähennetään olemassa olevaa 

velkaa seuraavassa järjestyksessä: velkapääoman 

korko, velkapääoma, kulujen korko ja sitten kulut. 

• Halutessasi voit pitää 12 kuukauden jaksolla kaksi itse 

valitsemaasi maksuvapaata kuukautta. Sinun on 

kuitenkin oltava suorittanut moitteetta vähintään neljä 

peräkkäistä kuukausimaksua ennen maksuvapaata 

kuukautta. Maksuvapautta ei myönnetä kahdelle 

perättäiselle kuukaudelle. Korko peritään kuitenkin 

myös maksuvapailta kuukausilta. 

• Pienin kuukausimaksu on summa, joka perustuu 

velkasummaan kuukauden alussa, ja se lasketaan alla 

olevan taulukon mukaan. Viimeinen maksuerä 

muodostuu kuitenkin ainoastaan jäljellä olevasta 

velkasummasta.  

• Pienin kuukausimaksu lasketaan seuraavasti:  

Velka + toimitetut tuotteet (sis. 

kulut) + korot 
Pienin kuukausimaksu 

0 - 50 € 5 € 

50,01 - 80 € 8 € 

80,01 - 110 € 10 € 

110,01 - 170 € 16 € 

170,01 - 250 € 21 € 

250,01 - 330 € 30 € 

330,01 - 410 € 37 € 

410,01 - 490 € 45 € 

490,01 - 570 € 53 € 

570,01 - 650 € 61 € 

650,01 - 730 € 69 € 

730,01 - 810 € 77 € 

810,01 - 890 € 85 € 

890,01 - 970 € 93 € 

970,01 - 1 000 € 101 € 
 



Maksettava kokonaissumma 

(Tarkoittaa lainattua 

pääomaa sekä korkoa plus 

mahdollisia luottoon liittyviä 

muita maksuja.) 

Seuraavasta ilmenee ostostesi kokonaissumma plus korot ja 

mahdolliset muut kulut. 

Alla olevat esimerkit osoittavat kokonaiskustannukset neljällä 

eri täysimääräisesti hyödynnetyllä luottotasolla: 

Luottotaso APR Kokonaiskulut Maksujaksoja 

175 € 17,90 % 186,95 € 9 

350 € 17,90 % 377,60 € 11 

600 € 17,90 % 648,91 € 11 

1000 € 17,90 % 1081,95 € 11 
 

Luotto myönnetään tavaran 

tai palvelun 

maksupidennyksen 

muodossa, tai se liittyy 

tiettyjen tuotteiden 

toimitukseen tai palvelun 

tarjoamiseen. 

Luotto myönnetään H&M:n toimittamien tuotteiden 

maksupidennyksen muodossa. Tuotteiden hinta ilmoitetaan 

H&M kuvastoissa ja hm.com-sivustolla. Luotto on voimassa 

siihen asti kun se sopimusehtojen mukaan irtisanotaan. 

 3. Luottokustannukset 

Luoton korko tai 

soveltuvissa tapauksissa 

erilaiset luottokorot, jotka 

ovat voimassa 

luottosopimuksen suhteen 

• Kuukausittain veloitetaan korkoa tällä hetkellä 1,382 % 

käytetyn luoton määrästä. Tähän määrään lasketaan 

myös jo kertyneet korot ja muistutusmaksut. Korkoa 

peritään siis myös aiemmin kertyneistä koroista ja 

muistutusmaksuista. 

• Yllä olevat korkolaskelmat ovat voimassa toistaiseksi, ja 

ne saattavat sopimuksen mukaisesti muuttua 

korkopoliittisten päätösten, kohonneiden 

lainakustannusten tai muiden sellaisten 

kustannusnousujen takia, joita ei ole kohtuudella voitu 

ennakoida. 

• Mahdollisista korkomuutoksista tiedotetaan sinulle 

kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen niiden 

käyttöönottoa. 

Todellinen vuosikorko (APR) 

(Nämä ovat 

kokonaiskustannukset 

luoton kokonaismäärän 

todellisena vuosikorkona 

ilmaistuna. Todellinen korko 

ilmoitetaan, jotta sinun olisi 

helpompi verrata erilaisia 

tarjouksia.) 

Todellinen vuosikorko on 17,90 % jokaisella luottorajan tasolla. 

Täysin käyttämättömästä luotosta ei peritä korkoja. 

 

Onko luoton saamiseksi tai 

sen saamiseksi 

 



markkinointiehtojen mukaan 

pakollista ottaa 

- vakuutus, joka takaa 

luoton? 

- jokin toinen täydentävä 

palvelu? 

 

Ei. 

 

Ei. 

Myöhästyneisiin 

maksusuorituksiin liittyvät 

kulut 

(Pyydämme sinua ottamaan 

huomioon, että maksamatta 

jääneillä suorituksilla voi olla 

sinulle vakavia seurauksia, 

kuten oikeudelliset 

toimenpiteet ja muiden 

tärkeiden luottojen 

saamisen vaikeutuminen 

tulevaisuudessa.) 

H&M pidättää itsellään oikeuden periä sinulta soveltuvien 

lakien ja säädösten mukaan maksumuistutukset, 

maksukehotukset sekä muut kulut, joita voi ilmetä maksamatta 

jääneiden suoritusten tai muiden sopimusrikkomusten 

seurauksena. 

Ensimmäinen muistutusmaksu on tällä hetkellä 5 € ja sen 

jälkeiset muistutusmaksut/maksukehotukset kukin 5 €. 

Maksamatta jääneet suoritukset saattavat aiheuttaa sen, että 

H&M sanoo sopimuksen irti ja määrää velan maksettavaksi 

välittömästi. 

 4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 

Peruuttamisoikeus 

(Sinulla on lain mukaan 

oikeus irtsanoa 

luottosopimus 14 

kalenteripäivän kuluessa.) 

Kyllä. 

Etukäteismaksu 

(Ehdot luoton maksamiseksi 

kokonaan tai osittain 

etukäteen). 

Kyllä, ilman lisäkuluja. 

Haku tietokannasta Jos sinulle ei myönnetä luottoa, sinulle tiedotetaan, miksi 

hakemus evättiin. Jos päätös johtuu tiedoista, jotka ovat 

peräisin ulkoisesta tietokannasta joko suoraan tai 

luottotietoyrityksen kautta, saat viivytyksettä ja veloituksetta 

tiedon siitä, mitä tietoja ja tietokantoja on käytetty. 

Oikeus saada luonnos 

luottosopimuksesta 

(Sinulla on oikeus saada 

pyytäessäsi veloituksetta 

kopio voimassa olevasta 

luottosopimuksesta sekä 

mahdollisesta 

sopimusluonnoksesta. Tämä 

ei koske tilannetta, jolloin 

Kyllä. 



luottoa ei myönnetä.) 

 


