Ohjeita ja esimerkkejä

MARKKINOINTIMATERIAALIA

Ecster-kortin mainontaan

Kuluttajaluottojen markkinoinnista on omat säännöksensä
Kuluttajansuojalaissa.

Nämä säännöt pätevät riippumatta mikä markkinointikanava on kyseessä.
1.

Luottoa ei saa markkinoida siten, että markkinointi selvästi heikentää kuluttajan kykyä harkita
huolellisesti luoton ottamista.

2. Luoton tarjoaminen ei saa hallita mainosta, kun luottoa mainostetaan yhdessä tavaroiden ja
palveluiden kanssa.
3. Todellinen vuosikorko ja muut luotosta annettavat tiedot on esitettävä kootusti, selkeästi ja niin,
että ne on helppo havaita ja lukea.
4. Nimelliskorkoa tai muita yksittäisiä luottoehtoja, esim. luottosuhteen alussa annettavaa
korotonta maksuaikaa tai kuukausierää, ei tule ylikorostaa.
5. Luottotyyppi ja luoton myöntäjä on tuotava selkeästi esiin.

Ecster on jatkuva luotto, johon kuuluu aina luottokortti.
Luoton myöntää Ecster AB, sivuliiketoiminta Suomessa, Itämerenkatu 11–13, Helsinki.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeet kuluttajaluottojen markkinointiin saat osoitteesta
www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/
kuluttajaluottojen-tarjoaminen/
Lisäksi kaikissa markkinointimateriaaleissa on esiinnyttävä ”MARKKINOINTIMATERIAALIA” -teksti.

Ecster-korttiin liittyvä mainonta tulee aina tarkistuttaa.
Lähetä aineistot ennen julkaisemista osoitteeseen
ecster.markkinointi@ecster.fi

Autamme mielellämme Ecster-kortin
myyntiin ja markkinointiin liittyvissä
asioissa esim. lehti-ilmoitusten ja
suoramainosten laadinnassa. Meiltä saat
kortin kuvan painokelpoisena sekä myös
tarvittavat laskelmat, kun haluat mainita
ilmoituksessa tuotteen kuukausierähinnan.

Yleisilmoitus, jossa kerrotaan Ecster-kortista

Kun ilmoituksessa ainoastaan mainitaan mahdollisuudesta maksaa Ecster-kortilla, todellista vuosikorkoa
ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoituksessa ei tällöin saa mainita yksittäistä luottosopimukseen liittyvää tietoa,
kuten korkoprosenttia, maksuaikakampanjan pituutta tai muita ehtoja. Markkinointimateriaalia-teksti
pitää olla ilmoituksissa

Osta nyt,
maksa osissa!
MARKKINOINTIMATERIAALIA

Kun mainonnassa/viestinnässä mainitaan jokin luottoon liittyvä
yksityiskohta (esim korko, maksuerien määrä), on samalla myös
ilmoitettava seuraavat tiedot:

Tuotteen käteishinnan yhteyteen:
1.

kuukausierä

2.

kuukausierien lukumäärä

3.

korko

4. kuukausimaksu
5.

tuotteen luottohinta - luoton ja luottokustannuksien yhteismäärä

6.

todellinen vuosikorko.

Samalle sivulle on AINA laitettava selkeästi
1.

maksuaikakampanjan ehdot

2.

perustiedot Ecster-kortista - Lakiteksti

Tarkista aina myynnintuesta tai markkinoinnista viimesimmät korkotiedot.

Lakiteksti
Ecster on jatkuva luotto, jonka todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä olevalle luottosaldolle on
24,28 % ja maksettava kokonaismäärä 1684,08 euroa. Laskennassa on otettu huomioon kuukausimaksu, joka on
0,01 % luottorajasta päivää kohden, 4,56 euroa kuukaudessa, kuitenkin enintään 150 euroa vuodessa ja nimelliskorko
15,56 % (2/2022).
Todellisen vuosikoron laskennassa oletetaan, että luotto myönnetään vuodeksi ensimmäisestä nostosta, jäljellä oleva
luoton pääoma ja luottokustannukset tulevat viimeisellä maksuerällä kokonaan maksetuiksi, luotto maksetaan takaisin
12 saman määräisenä 140,34 euron kuukausieränä ja, että luottokustannukset otetaan huomioon nostojen ja pääoman
takaisinmaksujen mukaisesti luottosopimuksessa sovitulla tavalla.
Luoton myöntää Ecster AB, sivuliiketoiminta Suomessa, Itämerenkatu 11-13, Helsinki.

Ilmoituksessa ei saa korostaa yksittäistä maksuaikakampanjan ehtoihin liittyvää
tietoa, kuten esim. korkoprosenttia.
Lisäksi ilmoituksessa on aina oltava lakiteksti, jossa on perustiedot
Ecster-kortista.
Huom! Mainonnassa ei saa käyttää sanaa ”koroton”, vaikka maksuaikakampanjan
mukaan asiakas ei maksa lainkaan korkoa, sillä luotosta peritään asiakkaalta
kuukausimaksu.

Esimerkki: ”Lehtimainos”

67 €/kk

1500 € tai 67 €/kk (24kk)

Korko 0 %
Kuukausimaksu 4,56 €
Kuukausierien määrä 24 kpl
Kuukausierä 67 €
Oston summa 1500 €
Luottohinta 1609 €
Todellinen vuosikorko 7,07 %
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0,01 % luottorajasta päivää kohden, 4,56 euroa kuukaudessa, kuitenkin enintään 150 euroa vuodessa ja nimelliskorko
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oleva luoton pääoma ja luottokustannukset tulevat viimeisellä maksuerällä kokonaan maksetuiksi, luotto maksetaan
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Yhteystiedot
Myynnintuki
010 444 2602
myynninrahoitus@ecster.fi

Markkinointi
ecster.markkinointi@ecster.fi

