
Hakija sitoutuu maksamaan lainan lyhennykset kuukausittain sopimuk-
sessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään 
eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää 
(pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Eräpäivä 
on kuukauden 1. päivä. Hakijalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohta-
na ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä 
kirjallisesti.

4) Maksuvelvollisuus

Hakijan maksuvelvollisuus alkaa toimenpidettä seuraavan kuukauden 
eräpäivästä. Hakijalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisin-
maksusta aiheutuvia kuluja sopimuksenmukaista kuukausierää suurempi 
kuukausierä tai koko laina ennenaikaisesti takaisin. Sopimuksen mukai-
sen kuukausierän ylittävä osa lyhentää lainan pääomaa, eikä se vapauta 
tulevien maksamattomien kuukausierien suorittamisesta niiden sopimuksen 
mukaisina eräpäivinä. Jos hakija maksaa lainan tai sen osan ennenaikai-
sesti, on jäljellä olevasta Sairaala Siluetti Oy:n saatavasta vähennettävä se 
osa lainakustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. 
Sairaala Siluetti Oy saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimukses-
sa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset 
kulut.

5) Muut lainasuhteeseen liittyvät maksut

Hakija on velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisten kuukausi
erien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautus-
maksun sekä korvaamaan Sairaala Siluetti Oy:lle kaikki kustannukset, jotka 
aiheutuvat lainan, korkojen ja maksujen perimisestä. Sairaala Siluetti Oy:llä 
on oikeus veloittaa seuraavat lainaan liittyvät hinnastonmukaiset maksut:  

o hakijan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 5 euroa/ kerta

Maksumuistutus- ja perintäpalvelu on ulkoistettu Intrum Justitialle.
Intrum Justitia laskuttaa muistutuksista palveluehtojensa mukaisesti. 
Lisätietoa www.intrum.fi

6) Erityiset eräännyttämisperusteet

6.1. Sairaala Siluetti Oy:llä on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina 
maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on 
lähetetty hakijalle mikäli hakija laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksam-
aton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä 
on;

o Erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä 
määrästä tai

o Erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamat-
ta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä 
määrästä tai 

o Koko jäljellä oleva lainasaatava tai 

SiluettiSopimuksen sopimusehdot

1) SiluettiSopimuksen myöntäminen

Rahoituksen myöntää Sairaala Siluetti Oy 
Kotipaikka Helsinki
Osoite Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki
Y-tunnus 1922056-4
Puhelin 010 3246 400
Internet www.siluetti.fi

Rahoitus voidaan myöntää hakemuksesta 18 vuotta täyttäneelle, vakitu-
isesti Suomessa asuvalle hakijalle, jolla on säännölliset tulot, vakinainen 
asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. 

Rahoituksen myöntämistä edeltää luottoharkinta ja Sairaala Siluetti 
Oy päättää yksipuolisesti rahoituksen myöntämisestä. Sairaala Siluetti 
Oy:llä on oikeus hylätä hakemus syytä ilmoittamatta. Sairaala Siluetti 
Oy käyttää rahoitusta myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilö- ja 
yhteisöluottotietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakasti-
eto Oy:n luottotietorekisteristä. Hakija hyväksyy, että hänen luottoti-
etonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä. Samoin hakija hyväksyy, että 
hänen työsuhde-, henkilö- ja yhteystietonsa tarkistetaan ja säilytetään 
Sairaala Siluetti Oy:n rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan. 

Hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät 
paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä 
hakemuksen jättämisen yhteydessä Sairaala Siluetti Oy:n hyväksymällä 
tavalla sähköisesti tai muuten. 

2) Lainan määrä

SiluettiSopimus edellyttää 10 % varausmaksun maksamista leik-
kausvarauksen yhteydessä. Leikkausvarausmaksu on kuitenkin aina 
vähintään 550 €.
Myönnettävän lainan määrä on maksimissaan varausmaksun jälkeen 
jäljelle jäävä leikkauksen hinta. 
Laina-aika lainan hakuhetkellä maksimissaan 60 kk. 

3) SiluettiSopimuksen takaisinmaksu

Hakija sitoutuu maksamaan myönnetyn rahoituksen takaisin tässä 
rahoitussopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän 
määrä ilmenee Sairaala Siluetti Oy:n hyväksymästä sopimuksesta. Mikäli 
hakija ei peruuta tätä sopimusta 14 vuorokauden kuluessa Sairaala Silu-
etti Oy:n päätöksestä, katsotaan hakijan hyväksyneen lyhennysaikatau-
lun ja kuukausierän.

Hakija ilmoittaa hakemuksessa toivomansa lyhennysaikataulun, joka 
Sairaala Siluetti Oy:llä on valta hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta 
aikataulua. Kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, kuukau-
siveloituksesta (4 €) ja korosta (11%). Ensimmäiseen erän yhteydessä 
veloitetaan avausmaksu (35 €).

Esimerkkilaskelma 60 kk maksuajalle:

Ostoksen suuruus 5990 € 
Ennakkomaksu 1570 €
Kuukausierä 98.96 € (1.erä 133.96 €) 
Todellinen vuosikorko 13.39%

10% toimenpiteen summasta on maksettava ennen toimenpidettä 
Kuukausimaksu 4 €/kk
Avausmaksu 35 €
Korko 11 %

Tämän rahoitussopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletuk-
seen, että rahoitus maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä 
eräpäiväaikataulun mukaisesti. Maksuerä määräytyy valitun ra-
hoitusmäärän ja laina-ajan mukaan.

Siluetti Hospital and Spa
Pohjoisesplanadi 35, 6. krs, 
00100 Helsinki 
Puh. 010 3246 400, 
info@siluetti.fi  www.siluetti.fi

Siluetti Sopimuksen hakemisen edellytykset: 

- olet vähintään 18-vuotias

- asut pysyvästi Suomessa

- sinulla on säännölliset tulot

- olet hoitanut raha-asiasi moitteettomasti



o Hakija on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen

Mikäli Sairaala Siluetti Oy ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai so-
pimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa erääntymisilmoituk-
sen lähettämisestä. Mikäli hakija maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa 
sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa. 

Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli hakija osoittaa, että maksun 
viivästyminen on johtunut hakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta 
näihin verrattavasta hakijasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä 
viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Sairaala Siluetti 
Oy:lle ilmeisen kohtuutonta.

6.2. Mikäli hakija on antanut Sairaala Siluetti Oy:lle harhaanjohtavia tai muu-
toin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämi-
seen tai sopimusehtoihin, tai hakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn 
sopimussuhteessa, on Sairaala Siluetti Oy:llä oikeus eräännyttää koko laina 
maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on 
lähetetty hakijalle. 

6.3. Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli hakija asetetaan konkurssiin. 
Mikäli huolimatta jonkun yllä olevan eräännyttämisperusteen olemassaolos-
ta, Sairaala Siluetti Oy ei vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen 
havaittuaan, ei Sairaala Siluetti Oy luovu eräännyttämisperusteesta hakijaan 
nähden mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

7) Viivästyskorko, perintäkulut ja maksuhäiriöiden kirjaaminen
luottotietorekisteriin

Erääntyneestä saatavasta peritään korkolain 4§:n mukainen viivästyskorko 
sekä mahdolliset muut perimiskulut. Sairaala Siluetti Oy on siirtänyt mak-
sumuistutus- ja perintäpalvelut Intrum Justitialle. Intrum Justitia laskuttaa 
muistutuksista palveluehtojensa mukaisesti. Lisätietoa www.intrum.fi

Sairaala Siluetti Oy:llä on luottotietolain 14 §:n nojalla oikeus ilmoittaa luot-
totietorekisteriin maksulaiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) 
päivää ja on kulunut kolme (3) viikkoa siitä, kun hakijalle on lähetetty mak-
sukehotus, eikä laiminlyönti ole johtunut Sairaala Siluetti Oy:lle todisteellisesti 
ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.

8) Markkinointi ja viestintä

Hakija luovuttaa Sairaala Siluetti Oy:lle oikeuden koota tietokantoihin ja reki-
steröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöltä saatuja luottoti-
etoja. 

Sairaala Siluetti Oy käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä. 

9) Ylivoimainen este

Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisen esteen toisilleen mahdollisesti aiheutta-
mista häiriöistä tai vahingoista. Tällaisia vastuusta vapauttavia esteitä voivat 
olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai 
terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä 
viestinnässä tai työtaistelutoimenpide

10) Yhteystietojen muutos

Hakijan on ilmoitettava Sairaala Siluetti Oy:lle välittömästi, nimen, osoit-
teen tai puhelinnumeron muutoksista. Mikäli hakija ei ilmoita muutoksista, 
voi Sairaala Siluetti Oy hankkia hakijan puuttuvat tiedot ja veloittaa näistä 
aiheutuneet kustannukset hakijalta palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat 
tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

11) Ilmoitusten tiedoksianto

Kaikki hakijalle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi hakijalle seitsemän 

Siluetti Hospital and Spa
Pohjoisesplanadi 35, 6. krs, 
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(7) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty 
hakijan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

12) Sopimuksen siirtäminen

Sairaala Siluetti Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen 
ja velvollisuuksineen kolmannelle hakijaa kuulematta. Sairaala Siluetti Oy on 
kuitenkin velvollinen ilmoittamaan sopimuksen siirrosta hakijalle ennen siirron 
tekemistä.

13) Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä 
neuvotteluilla, hakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakunta-
an.  
Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostet-
tava hakijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei hakija halua nostaa 
kannetta Sairaala Siluetti Oy:n kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

14) Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi), 
kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (http://www.kkv.fi) sekä 
sen piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).
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