
Oma Säästöpankin Joustoluotto mahdollistaa yllättävätkin  
hankinnat. Olipa kyseessä uuden auton ostaminen tai vaikkapa  

houkutteleva matkatarjous.

OMA JOUSTAVA  
LUOTTOSI



Mikä on Joustoluotto?
Joustoluotto on Oma Säästöpankin jatku-
va kulutusluotto, jonka avulla voit tehdä 
niin pieniä kuin suuriakin hankintoja tai 
varautua etukäteen tuleviin menoihin.

Joustoluotto on erinomainen varara-
hasto, josta maksat vain käytön mukaan. 
Joustoluoton määrä voi olla 2 000–20 000 
euroa ja voit käyttää luottoa joko toistai-
seksi voimassaolevana vararahastona tai 
rahoittaa summalla esimerkiksi yksittäisen 
suuremman hankinnan.

Rahat ovat nostettavissa, kun olet 
allekirjoittanut Joustoluotto-sopimuksen 
Oma Säästöpankissa. Voit siirtää luottoa 
tilillesi verkkopankissa ja konttorissa. Voit 
niin ikään nostaa luottoa vähitellen tai 
kaiken kerralla – päätös on sinun.

VAPAUS TARTTUA TILAISUUTEEN 
Joustoluottoa voit nostaa milloin tahansa verkkopankissa. Voit nostaa sitä toki myös 
pankin konttorissa – juuri sen verran kuin sillä hetkellä tarvitset.

Voit lukea lisää 
osoitteesta 
omasp.fi tai 

poiketa omaan 
konttoriisi.

Joustavaa takaisinmaksua
Luottoa maksetaan takaisin kuukausittain 
tasaerissä (sisältää lyhennyksen ja koron). 
Halutessasi voit tehdä myös ylimääräisiä 
lyhennyksiä tai maksaa luoton kerralla pois.

Oma Säästöpankin Joustoluottoon 
saat kaksi lyhennysvapaata kuukautta 
vuodessa ja voit seurata luottotilannettasi 
verkkopankissa milloin vain haluat. 



Joustavassa luotossa myös takaisinmaksu on joustavaa. 
Halutessasi voit maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä  

tai koko luoton kerralla pois.

Miten haen Joustoluottoa?
Oma Säästöpankin Joustoluotto voidaan  
myöntää, kun 
- olet vähintään 20-vuotias Suomessa 

asuva henkilö
- sinulla on säännölliset palkka- tai 

eläketulot
- olet hoitanut raha- ja pankkiasiasi 

moitteettomasti
- sinulle ei ole maksuhäiriöitä

Oma Säästöpankin Joustoluotto 
lyhyesti
- Luoton määrä 2 000–20 000 euroa.
- Luoton lyhennys suoraveloituksena 

kuukausittain
- Takaisinmaksu tasaerinä. Tasaerän 

määrä sovitaan sinulle sopivaksi.
- Mahdollisuus pitää kaksi lyhennysva-

paata kuukautta vuodessa (ei peräkkäi-
set kuukaudet).

- Luoton myöntäminen perustuu  
normaaliin luottopäätösmenettelyyn.

ESIMERKKEJÄ JOUSTOLUOTON 
TAKAISINMAKSUERISTÄ
(lyhennys + korko)

Luoton määrä € Kuukausierä €
2 500 75
5 000 150
7 500 225
10 000 300

Todellinen vuosikorko 5 000 euron 
Joustoluotolle on vähintään 26,78 % 
(8.10.2015). Todellisen vuosikoron suu-
ruus on riippuvainen luoton vakuudesta. 
Arvioitu luoton kokonaiskustannus 
56 94,29 €. Laskelma on tehty olettaen, 
että luottoaika on yksi vuosi ja luotto 
maksetaan takaisin kuukausittain saman-

suuruisina erinä.



www.omasp.fi


