
1. MÄÄRITELMÄT
IKEA hei-laina: kertalaina, jota lainansaaja voi käyttää ostaessaan tuotteita 
Suomessa sijaitsevista IKEA-tavarataloista ja IKEA-nettikaupasta, sekä Ruot-
sin IKEA Haaparannan tavaratalosta. Lainapäätös: lainan myöntämisestä an-
nettava kirjallinen päätös, jonka mukainen laina on käytettävissä kolme (3) 
kuukautta päiväyksestä.

2. LAINAN MYÖNTÄMINEN
Lainan myöntää Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike (jäljempänä lainan-
antaja). Laina voidaan myöntää hakemuksesta yhdelle tai yhteisesti kahdelle 
Suomessa samassa taloudessa vakituisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle 
hakijalle. Lainahakemuksen allekirjoittaneet vastaavat yhteisvastuullisesti 
lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta ja lainan takaisinmaksusta. Lai-
nanantajan hyväksymä hakemus muodostaa sopimuksen hakijan/hakijoiden 
(jäljempänä lainansaaja) ja lainanantajan välillä. Lainanantajalla on oikeus 
hylätä hakemus syytä siihen ilmoittamatta, paitsi silloin, kun pääasiallise-
na syynä ovat henkilöluottotiedot. Hakija suostuu siihen, että lainanantaja 
saa hankkia tarpeelliset työsuhde-, osoite- ja henkilöluottotiedot. Lainan-
antaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluot-
totietoja. Luottotiedot hankitaan tarvittaessa luottotietotoimintaa harjoit-
tavien yhteisöjen, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. 

3. LAINANANTAJAN OIKEUS HANKKIA, LUOVUTTAA JA
TALLENTAA TIETOJA
Lainanantaja käsittelee lainansaajan henkilötietoja kulloinkin voimassa 
olevan lainsäädännön ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Lainanantajalla 
on oikeus antaa tietoja lainan käyttämiseen liittyvistä seikoista lainan-
antajan lukuun toimivalle yritykselle. Lainanantajalla on oikeus tallentaa 
lainansaajan asiointia ja lainaa koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä ja 
nauhoittaa puhelut. Lainaa käyttämällä kortinhaltija antaa lainanantajalle 
nimenomaisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen 
maksupalvelujen tarjoamiseksi. Tietosuojaseloste on saatavilla lainan-
antajan verkkosivuilla www.ikanobank.fi 
Lainansaajan on suositeltavaa tutustua tietosuojaselosteeseen.

4. LAINAN MÄÄRÄ
Myönnettävän lainan vähimmäismäärä on 1000 ja enimmäismäärä 
10 000 euroa. Lainanantaja voi myöntää haettua lainaa pienemmän 
lainan. Lainapäätös ja summa ilmoitetaan hakijalle paikan päällä IKEA-
tavaratalossa tai sähköisesti hyväksytyn hakemuksen yhteydessä. Laina 
on käytettävissä kolme (3) kuukautta lainapäätöksen päiväyksestä. Mikäli 
tällä sopimuksella korotetaan lainan määrää, sovelletaan koko lainaan 
tässä sopimuksessa sovittua korkoa ja muita ehtoja. Luottopäätös raukeaa 
kolmen (3) kuukauden kuluttua lainapäätöksen päiväyksestä, jos lainaa tai 
osaa siitä ei ole määrä-ajassa nostettu.

5. LAINAN KÄYTTÄMINEN
Käyttäessään IKEA hei-lainaa ostosten maksamiseen IKEA-tavaratalossa 
lainansaajan tulee esittää lainapäätös, todistaa henkilöllisyytensä ja allekir-
joittaa ostotosite. IKEA-nettikaupassa lainansaajan tulee merkitä tilauslo-
makkeeseen lainapäätöksen numero ja allekirjoittaa lomake. Lainan nosto 
tapahtuu ostosten veloitusajankohtana. Allekirjoittamalla ostotositteen tai 
syöttämällä lainapäätöksen numeron IKEA-nettikaupan maksuosioon, lai-
nansaaja valtuuttaa lainanantajan maksamaan tavaran tai palvelun myyneen 
liikkeen saatavan puolestaan ja kirjaamaan vastaavan määrän lainanantajan 
saatavaksi lainansaajalta. Lainaa käyttäessään lainansaaja vakuuttaa, että 
sovittua lainaa on käytettävissä ostojen yhteissummaa vastaava määrä.

6. LAINAN TAKAISINMAKSU
Laina maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka lasketaan viiden vuoden 
laina-ajalle. Lasku kuukausierästä lähetetään kuukausittain lainansaajan 
tai lainansaajien ilmoittamaan osoitteeseen. Päälainansaaja on velvollinen 
ilmoittamaan laskutusta ja tilisopimusta koskevat tiedot viivytyksettä rinnak-
kaislainansaajalle. Kuukausierän eräpäivä on kunkin kuukauden viimeinen 
päivä. Kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, lainanhoito-
maksusta ja kohdassa 10 mainitusta muusta maksusta. Kuukausierä kohdis-
tetaan ensin kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan koron lyhennykseen, 
ja jäännöksellä lyhennetään pääomaa. Mikäli suoritus ei riitä koko laskun 
maksamiseen, kohdistetaan pääoman lyhennys saatavalle, jolla on korkein 
korko. Kuukausierän euromäärä lasketaan viiden vuoden laina-ajalle laske-
tuissa tasaerissä kuukausittain. Kuukausierä on kuitenkin vähintään 15 euroa 
tai koko jäljellä oleva lainasumma, jos summa on sitä pienempi.

7. LAINANSAAJAN OIKEUS MAKSAA LAINA ENNENAIKAISESTI TA-
KAISIN
Lainansaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suu-
rempi kuukausierä tai koko velka ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta 
aiheutuvia kuluja. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää 
lainansaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorit-
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tamisesta. Mikäli lainansaaja maksaa koko jäljellä olevan velan muuna kuin 
eräpäivänä, lasketaan korko seuraavaan maksun jälkeiseen eräpäivään.

8. LAINANSAAJAN OIKEUS SAADA PYYNNÖSTÄ LYHENNYS- 
SUUNNITELMA
Lainansaajalla on oikeus saada sopimussuhteen aikana pyynnöstä maksutta 
lyhennystaulukko.

9. LAINAN KORKO
Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa lainan nostopäivästä lukien, ellei 
lainaa myönnettäessä ole sovittu toisin. Tilinoston osalta 
koronmaksuvelvol-lisuus alkaa tilinoston nostopäivästä lukien. Lainasta 
perittävä korko on 16,9 prosenttiyksikköä (marginaali) yli 
korontarkistuspäivänä voimassa olevan 3 kuukauden euribor-koron 
(viitekorko). Viitekoron arvo tarkistetaan korontarkistuspäivinä, jotka 
ovat maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun ensimmäinen päivä. 
Mikäli korontarkistuspäivä ei ole pankkipäivä, viitekoron arvona käytetään 
tarkistuspäivää seuraavan pankkipäivän viitekoron arvoa. Mikäli viitekoron 
arvo muuttuu, lainan korko muuttuu vastaavasti. Voimassa oleva korko 
ilmoitetaan lainansaajalle laskussa. Mikäli viitekoron noteeraaminen 
lopetetaan tai keskeytetään, lainaan sovellettava viitekorko määräytyy lain 
tai viranomaisohjeen mukaisesti. Jos em. lakia tai viranomaisohjetta ei 
anneta uudesta viitekorosta eivätkä lainanantaja ja lainansaaja pääse 
sopimukseen sovellettavasta uudesta viitekorosta ennen 
koronmääräytymisjakson päättymistä, lainaan sovellettavana 
viitekorkona käytetään ennen viitekoron noteerauksen lakkaamista ja 
keskeyttämistä sovellettua arvoa. Jos lainanantaja ja lainansaaja eivät 
pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden (6) kuukauden kuluessa 
em. tapahtumasta, lainanantaja määrittelee uuden viitekoron kuultuaan 
rahoitusyhtiöitä valvovia viranomaisia. Korko lasketaan todellisten päivien 
mukaan käyttäen jakajana 360:a. Kun lainan nimelliskorko on 16,577% 
ja laina-aika 60 kk, 5 000 euron suuruisen hei-lainan kaikki kulut 
huomioiva todellinen vuosikorko on 19,75 % (tilanne 1.6.2019) 
10. VIIVÄSTYSKORKO
Jos kuukausieriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, on lainansaaja velvol-
linen maksamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa eräpäivästä mak-
supäivään. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolain 
viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin lainas-
ta kulloinkin perittävä korko. Mikäli lainanantajan ennen lainan erääntymistä 
perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suu-
rempi, on lainanantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 
180 vuorokauden ajan siitä, kun laina on kokonaisuudessaan erääntynyt, kui-
tenkin enintään lainaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen sakka. 
Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Edellä sanottu 
koskee myös irtisanottua lainaa.

11. LAINASTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Lainansaaja on velvollinen maksamaan lainasta perittävät maksut ja palkki-
ot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palkkiohinnastosta. 
Kulloinkin voimassa oleva palkkiohinnasto on saatavilla Luotonantajan verk-
kopalvelussa osoitteessa www.ikanobank.fi. Lainansaaja on myös muutoin 
velvollinen korvaamaan lainanantajalle kustannukset ja palkkiot, jotka aiheu-
tuvat lainan, sen korkojen ja lainan hoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden 
perimisestä. Lainanantajalla on oikeus muuttaa lainasta perittäviä maksuja. 
Lainanantaja voi korottaa lainasta perittäviä maksuja yleisen hintatason ko-
hoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta 
syystä. Maksujen muutoksista ilmoitetaan lainansaajalle kohdan 14 mukai-
sesti.

12. TILINOSTOPALVELU
Lainansaaja voi siirtää tilinostolla rahaa pankkitililleen. Tilinoston 
voi saada, kun lainasta 50 % on käytetty ostoksiin IKEA-
tavaratalossa tai -nettikaupassa ja lainaa on käytettävissä tilinoston 
määrä. Tilinosto tapahtuu lähettämällä asianmukaisesti täytetty 
tilinostolomake lainanantajalle. Tilinosto voi olla maksimissaan 50 % 
myönnetyn luoton määrästä, kuitenkin enintään 2500 euroa. 
Lainanantajalla on oikeus tapauskohtaisesti rajoittaa tilinoston suuruutta 
tai olla myöntämättä tilinostoa. 
13.LAINAN ERITYISET ERÄÄNTYMISPERUSTEET
 Lainanantaja voi irtisanoa koko jäljellä olevan lainan korkoineen ja maksui-
neen maksettavaksi seuraavista syistä:
• Mikäli lainanantajan saatava lainansaajalta on viivästynyt vähintään yhden
kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja jos viivästynyt määrä on vähin-
tään 10% tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi kuukausierä, vähintään 
5% lainan alkuperäisestä määrästä tai käsittää lainanantajan koko jäännös-
saatavan,
• Jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa
määrin edelleen suorittamatta.
• Jos lainansaaja on antanut lainanantajalle harhaanjohtavia tai vääriä tieto-
ja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin, taikka 
jos hän on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen.
• Jos lainansaaja kuolee, on asetettu konkurssiin tai käräjäoikeus on päättä-



nyt velkajärjestelyn aloittamisesta. Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon 
tai jos lainansaajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta so-
pimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva 
ilmoitus on lähetetty lainansaajalle. Lainaa ei kuitenkaan eräännytetä, jos 
maksun viivästyminen johtuu lainansaajan sairaudesta, työttömyydestä tai 
muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi kun 
tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi lainanan-
tajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava lainanantajalle 
viivytyksettä.  Vaikka lainanantaja ei olisi eräännyttänyt lainaa heti saatuaan 
tiedon erääntymisperusteesta, lainanantaja ei ole luopunut oikeudestaan ve-
dota kyseiseen eräännyttämisperusteeseen. Lainanantajalla on henkilötieto-
lain nojalla oikeus ilmoittaa maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli 
se on kestänyt yli 60 päivää ja samalla on kulunut vähintään 21 päivää siitä, 
kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdol-
lisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö rekisteriin.

14. LAINAN KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITTAMINEN 
Mikäli lainansaaja ei noudata sopimuksen mukaisia ehtoja tai lainanantaja 
katsoo saatavansa muutoin vaarantuneen, on lainanantajalla oikeus rajoittaa 
joko kokonaan tai osittain lainansaajan lainan käyttöoikeutta.

15. YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET JA ILMOITUKSET 
LAINANSAAJALLE
Lainansaajan on ilmoitettava yhteystietojen muutoksista lainanantajalle välit-
tömästi. Mikäli lainansaaja laiminlyö velvoitteensa, lainanantajalla on oikeus 
hankkia lainansaajan muuttunut yhteystieto lainansaajan kustannuksella. 
Lainanantajan lainansaajalle lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen 
vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jäl-
keen, jos se on lähetetty lainanantajalle pysyvällä tavalla kirjallisesti tai säh-
köisesti luotonantajalle tai maistraattiin viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen.

16. YLIVOIMAINEN ESTE
Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisen esteen tai vastaavan toisilleen mah-
dollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

17. SOPIMUKSEN SIIRTO
Lainanantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja vel-
vollisuuksineen kolmannelle osapuolelle lainansaajaa kuulematta.

18. PERUUTTAMISOIKEUS
Lainansaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus. Hänen on il-
moitettava asiasta lainanantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hy-
väksytystä lainapäätöksestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona 
lainansaaja on saanut kappaleen lainasopimuksesta kirjallisesti tai sähköi-
sesti. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti, ja sen tulee sisältää seu-
raavat tiedot: lainansaajan nimi, henkilötunnus, lainapäätöksen numero ja 
lainansaajan allekirjoitus. Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa lainanantajan 
osoitteeseen: Ikano Bank AB, Info BANK, Tunnus 5018191, 00003 VASTA-
USLÄHETYS. Peruuttamistapauksissa lainansaaja on velvollinen maksamaan 
lainanantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina 
on ollut lainansaajan käytössä. Lainasopimuksen nojalla saadut varat on pa-
lautettava 30 päivän kuluessa peruttamisilmoituksen lähettämisestä täysi-
määräisinä tai peruuttaminen raukeaa.

19. TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT
FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi) antaa maksutta riippu-
mattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneu-
vonta ja Pankkilautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-
asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariita-
lautakunnassa tai tuomioistuimessa. Tilinhaltija voi saattaa Asian myös 
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian 
viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tilinhaltijan tulee olla 
yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

20. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI
Tähän sopimukseen perustuvat erimielisyydet ratkaistaan tilinhaltijan asuin-
paikan yleisessä alioikeudessa, ellei tilinhaltija halua nostaa kannetta luo-
tonantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei tilinhaltijalla ole asuin-
paikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

21. MUUT MÄÄRÄYKSET
Lainasopimuksen tiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lai-
nasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Lainanantaja sitoutuu käyttämään 
sopimussuhteessa suomen ja ruotsin kieltä. Jos erikielisten ehtojen välillä on 
ristiriitoja, sovelletaan ensisijassa suomenkielisiä ehtoja.

22. TOIMINTAA VALVOVAT VIRANOMAISET
Päävastuu Ikano Bank AB (julk) Suomen sivuliikkeen valvonnasta, mukaan 
lukien pankin vakavaraisuuden valvonta, on Ruotsin valvontaviranomaisella 
(Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se). Tämän lisäksi 
Suomen Finanssivalvonta valvoo ulkomaisten pankkien sivuliikkeiden menet-

telytapoja sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevi-
en säännösten noudattamista (Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 
00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike  
PL 85, 02601 Espoo
Päätoimiala: pankkitoiminta  
Puh. 010 7735 708
Y-tunnus: 2275700-4

Ehdot voimassa 1.9.2019 alkaen.

Luotonvälittäjä: IKEA Oy  
Y-tunnus: 2149172-6
Osoite: Espoontie 21, 02740 Espoo
p. 09 3482 9400




