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Lainaa turvallisesti, älykkäästi & helposti
Miten se tapahtuu?
Meiltä on turvallista, älykästä ja helppoa lainata. Annat jonkin esineen pantiksi ja
me lainaamme sinulle rahaa heti paikalla. Esineen arvosta riippuu, miten paljon
rahaa voit lainata. Tavallisin määrä on noin 60 prosenttia esineen jälleenmyyntiarvosta.
Mitä voin käyttää panttina?
Voit käyttää panttina melkein mitä tahansa, minkä jälleenmyyntiarvon me
pystymme arvioimaan ja mitä voimme säilyttää tiloissamme. Panttina voi käyttää
koruja, jalokiviä, kelloja, elektroniikkaa, posliinia, lasia, soittimia, hopeaa, kameroita, taidetta tai antikviteetteja. Soita meille kernaasti alustavan arvion saamiseksi.
Miten pitkäaikainen laina on?
Laina-aika on normaalisti neljä kuukautta. Sen jälkeen sitä voi pidentää uudistamalla lainan. Maksat silloin korkoa laina-ajalta ja jatkat rahojen lainaamista vielä
jonkin aikaa. Jos haluat lunastaa lainan, minkä voi tehdä koska tahansa lainaaikana, maksat takaisin lainatut rahat ja niiden koron jokaiselta alkaneelta kuukaudelta.
Lainaa koskevat lait ja säännöt
Lainaaminen on helppoa. Lainatessa ja lunastaessa sinun on oltava vähintään
18-vuotias ja näytettävä henkilöpaperia, jossa on valokuva. Panttikuitti on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa kenellekään muulle. Lähetti voi lunastaa
lainan, jos kaikki tiedot on täytetty panttikuittiin ja jos sekä lainaajan että lähetin
henkilöpaperit näytetään lunastaessa. Panttipankkilaki 1995:1000 säätää lainoja.
Lainat on myös vakuutettu tämän lain määräysten mukaan. Varastetun tavaran
panttausvaaran vähentämiseksi me olemme yhteistyössä poliisin kanssa.
Mitä se maksaa?
Korkeintaan 10 000 kruunun suuruisen lainan korko on 3,25 % kuukaudessa
(39 % vuodessa). Lainaosan, joka ylittää 10 000 kruunua, korko on 2,5 %
kuukaudessa (30 % vuodessa).
Esimerkki: 1 000 kr 32,50 kr/kk
5 000 kr 162,50 kr/kk
10 000 kr 325 kr/kk
20 000 kr 575 kr/kk
Lisäksi peritään 50 kruunun toimitusmaksu. Korko lasketaan kuukautta kohti ja
jokainen alkanut kuukausi lasketaan kokonaiseksi.
Mitä tapahtuu, jos en lunasta lainaani?
Noin 95 prosenttia kaikista lainoista haetaan mutta jos et lunasta lainaasi pantti
myidään julkisessa huutokaupassa. Jos myyntihinta ylittää lainan meille aiheuttamat kulut, menee ylijäämä tietysti sinulle.
Entä jos haluan ostaa?
Kaikki näyteikkunassa olevat esineet ovat kaupan. Meillä on tarjolla suuri määrä
koruja, aitoja kiviä, kelloja, taidetta, antikviteetteja ja aitoja mattoja. Usein
voimme kerskailla kaupungin parhailla hinnoilla. Kaikki on aitoa. Myös hinnat.
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