Joustavasti maksuaikaa ilman yllätyksiä
Jaksota menosi pilkkomalla suurempi kertasijoitus
kätevästi pienempiin eriin.
Osamaksun avulla tiedät tulevien kuukausierien olevan
aina samankokoisia. Laina on kiinteäkorkoinen, eivätkä
viitekorkojen heilahtelut vaikuta siihen. Halutessasi voit
maksaa lainaa takaisin myös nopeammassa tahdissa,
koska kaikki ylimääräiset suoritukset kohdistuvat
pääomaan eivätkä aiheuta ylimääräisiä kuluja.
Pääset täyttämään hakemuksen kätevästi verkossa
ajankohdasta riippumatta ja hyväksytyn luottopäätöksen
saatuasi voit allekirjoittaa sopimuksen vaivattomasti
verkkopankkitunnuksillasi. Hakiessasi luottopäätöstä,
sinun on hyvä kuitenkin hakea tarvittavan suurta summaa,
jotta rahoitus riittää kattamaan koko hankintahinnan.
Lopullinen rahoitettava summa on myyjän jälkikäteen
vahvistama kauppasumma.
Santander osamaksu:
• Kortiton rahoitustuote
• Ei vakuuksia eikä takaajia
• Kiinteä korko
• Laskutus kuukausittain tasaerissä
• Luottoaika jopa 7 vuotta
• Lainan ennenaikainen takaisinmaksu ilman lisäkuluja
Kuinka haen osamaksua?
Huomioi, että haet tarpeeksi suurta summaa, jotta laina
kattaa koko tuotteen hankintahinnan ja mahdolliset
asennuskustannukset. Jos arvioitu hinta on 13 900 €, tee
hakemus summalle 15 000 €. Lainan lopullinen summa
määräytyy todellisen kauppasumman mukaisesti.
1. Valitse alla olevasta taulukosta haluttu summa
ja tee rahoitushakemus tunnistautumalla
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
2. Saat luottopäätöksen heti hakemuksen täytettyäsi.
3. Muista allekirjoittaa sopimus
verkkopankkitunnuksillasi.

Valitse haluamasi ostosumma
Ostosummaa napauttamalla siirryt palveluntarjoajan
sivustolle. Sivu avautuu uuteen selainikkunaan
Ostosumma

Kk-erä alkaen Sopimusaika

5 000 €
7 500 €
10 000 €
12 500 €
15 000 €
17 500 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €

106 €		
120 €		
158 €		
195 €		
233 €		
271 €		
308 €		
459 €		
610 €		

60 kk
84 kk
84 kk
84 kk
84 kk
84 kk
84 kk
84 kk
84 kk

*Tyypillinen Santander kertaluotto 15 000 € tai 233 €/kk,
sopimusaika 84 kk. Kuukausierä 233,93 € sisältää koron
6,95 %, perustamismaksun 60 € ja käsittelykulun 6 €/kk.
Rahoitettava määrä 15 060, luottokustannukset 4 565,94
€, luottohinta 19 565,94 € ja todellinen vuosikorko 8,18 %.
Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Palvelun
tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie
33, 00570 Helsinki
Katso vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot
tästä.
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