Esimerkkejä
lainasummista ja
kuukausieristä
2 500 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

6 vuotta

50 €

85 €

170 €

255 €

340 €

5 vuotta

53 €

105 €

210 €

315 €

420 €

4 vuotta

70 €

140 €

280 €

420 €

560 €

3 vuotta

83 €

165 €

330 €

495 €

660 €

2 vuotta

125 €

250 €

500 €

750 €

1000 €

1 vuotta

225 €

450 €

900 €

1350 €

1800 €

Taulukossa olevat maksuajat ovat suuntaa antavia, tarkemmat maksuajat
saadaan hakemusta tehtäessä. Rahoitus on kertaluotto, jonka todellinen
vuosikorko 10 000 € luotolle on 8,75 %, kun luoton korko on OP-prime + 6,95 %,
(7,20 % 6/2020), perustamismaksu 0 € ja laskutuspalkkio 7 €/kk. Arvioitu luoton
kokonaiskustannus on 12 945 euroa. Laskelma on tehty olettaen, että luotto
on nostettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana
koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 170 euron minimilyhennyksin
(1,7 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika on 77 kk.
Luoton myöntää OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.

Aloittamisen
aika on nyt,
maksamisen
aika on vain
kerran kuussa.
Hae rahoitusta myyjäliikkeen
nettisivuilta tai osoitteesta
op.fi/rahoita-hankintasi

OP:n rahoitus
Kotitalouksille

OP
OP

Suunnitelmien
toteuttamisen aika
on nyt, maksamisen
aika on vain
kerran kuussa.
OP:n rahoitus on kodin ja vapaa-ajan asunnon hankintoihin
ja remontointiin tarkoitettu maksutapa, jolla voit joustavasti
maksaa niin pienet kuin suuretkin hankinnat. Saat aina
vähintään kuukauden korotonta ja kulutonta maksuaikaa.
Et tarvitse luottoon takaajia etkä vakuuksia ja voit aina
halutessasi maksaa jäljellä olevan luoton kokonaan pois.

Esimerkkejä käyttökohteista
Remontointi
•

Kokeile laskuriamme, syötä haluttu lainamäärä ja maksuaika,
niin näet kuukausilyhennyksen. Vaihtoehtoisesti voit katsoa
minkä kokoisen hankkeen pystyt toteuttamaan sinulle sopivalla
kuukausilyhennyksellä. Laskurista pääset suoraan rahoitushakemukseen, jonka täytettyäsi saat lainapäätöksen heti.
Laskurin löydät myyjäliikkeen verkkosivuilta.

•
•
•

pintaremontit
keittiöt
kylpyhuoneet
laajennukset

Talotekniikka
•
•
•

lämmitysjärjestelmän
uusiminen
ilmanvaihtotyöt
sähkötekniikan
uusiminen ja korjaustyöt

Talon rakenteelliset
kunnostukset
•
•
•

kattoremontti
perustusten korjaukset
eristystyöt

Pihatyöt
•
•
•
•
•

kivetykset ja asfaltoinnit
salaojitukset
kevyet ulkorakennukset
puutarhan rakennustyöt
puunkaadot

•

Rahoitus jopa 50 000 € asti.

•

Joustava takaisinmaksuaika.

•

Edullinen korko OP-prime + 6,95%.

•

Laskutuspalkkio 7 €/kk.

•

Ensimmäisen laskun eräpäivä on vasta kuukauden
kuluttua projektin valmistumisesta, joten saat aina
vähintään kuukauden korotonta ja kulutonta maksuaikaa.

•

Voit maksaa koko luoton kerralla pois ilman lisäkuluja.

•

Rahoituksen korot verovähennyskelpoisia
asuntolainan tapaan, kun rahoitetaan oman vakituisen
asunnon perusparannusta.

