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Yleiset ehdot Stadium Team Sales

Luotonantaja Collector Bank AB
556597-0513
Box 11914
404 39 Göteborg
Ruotsi

Version 1.0

CB – Collector Bank AB, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi.

Kortinhaltija – Luonnollinen henkilö, jolle Tilinhaltija on myöntänyt oikeuden Tilinhalijan 
lukuun kuormittaa Tilinhaltijan Luottotiliä ja joka on vastaanottanut Stadium Team Sales 
Kortin kytkettynä Tilinhaltijan Luottotiliin. 

Luottoraja – Tilivelan kulloinkin voimassa oleva maksimisumma CB:n Tilinhaltijalle 
myöntämän luoton mukaisesti.

Luottotili – Tili sovitulla Luottorajalla, johon sisältyy yhteissumma ostoista, koroista, 
maksuista, kustannuksista ym., jotka rasittavat Luottotiliä. Tiliä voidaan käyttää niiden 
Stadiumin tavaroiden ja palveluiden maksuun niissä myyntikanavissa, joissa on mahdollista 
maksaa Luottotilillä. Tilinhaltijalla on myös mahdollisuus tallettaa varoja tavaroiden ja 
palveluiden ostoa varten Stadiumissa niissä myyntikanavissa, joissa on mahdollista 
maksaa Luottotilillä.

Luottotilisopimus – Tilinhaltijan ja CB:n välinen sopimus Luottotilistä, joka antaa Tilinhaltijalle 
oikeuden Stadiumin luottoon sovittuun Luottorajaan asti joista nämä yleiset ehdot
muodostavat osan.

Maksutili – Tili ilman luottoa jolle Tilinhaltijalla on mahdollisuus tallettaa varoja Stadiumin 
tavaroiden ja palveluiden ostoa varten niissä myyntikanavissa, joissa on mahdollista 
maksaa Luottotilillä. Maksutilin avaamista varten vaaditaan, niin kuin Luottotilin osalta, 
että Tilinhaltija solmii vastaavan Luottotiliä koskevan Luottotilisopimuksen. Mitä näissä 
yleisissä ehdoissa määrätään koskee soveltuvin osin myös Maksutiliä.  

Pääomavelka – Luottotilin kaikkien ostosten yhteenlaskettu summa, poislukien näiden 
yleisten ehtojen mukaan määräytyvät korot ja maksut. 

Stadium – Stadium Oy, 1515574-2, Sinimäentie 8, 02630 Espoo tai muu Stadium konserniin 
kuuluva yhtiö.

Stadium Team Sales – Stadiumin osasto yhdistyksille.

Stadium Team Sales Kortti – Tilinhaltijan Luottotiliin yhdistetty erityisesti soveltuva
ja profiloitu kortti (ei Mastercard/Visa) jota Kortinhaltija Tilinhaltijan lukuun voi
käyttää Stadiumin tavaroiden ja palveluiden maksuun niissä myyntikanavissa,
joissa on mahdollista maksaa Luottotilillä.

Tilinhaltija – Yhdistys (Stadium Team Sales asiakas), jolle on myönnetty CB:n Luottotili.

Tilivelka – Tilinhaltijan Luottotilin yhteenlaskettu velka, sisältäen Luottotiliä kuormittavat 
kaikki ostokset sekä näiden yleisten ehtojen mukaan määrätty korko ja maksut. 

1 Luotonantaja ja maksunsaaja
1.1 
CB on luotonantaja, joka tarjoaa maksuvaihtoehtoja näiden yleisten ehtojen mukaan. 
Stadium on luovuttanut oikeuden maksujen perimiseen CB:lle. Siten maksut voidaan 
velvoitteesta vapauttavin vaikutuksin tehdä yksinomaan CB:n osoittamalle tilille.  

2 Luottotilisopimus
2.1
Hakemus Luottotilisopimuksesta tulee tehdä Stadium liikkeessä Stadium Team Sales 
osastolla. 

2.2 
Allekirjoittamalla hakemuksen Luottotilisopimuksesta Tilinhaltija hyväksyy nämä yleiset 
ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä siinä tapauksessa, että hänen hakemuksensa 
hyväksytään. Lisäksi Tilinhaltija vahvistaa, että hän on tutustunut näihin yleisiin ehtoihin 
ja ymmärtänyt niiden sisällön. Mikäli CB arvioituaan luottohakemuksen ja tarkistettuaan
luottotiedot pitää Tilinhaltijaa luottokelpoisena, Luottotili avataan ja Luottoraja myönnetään 
Tilinhaltijalle. Myönnettyä Luottorajaa ei saa ylittää. CB pidättää oikeuden yhteis-
ymmärryksessä Stadiumin kanssa milloin vaan laskea Tilinhaltijan Luottorajaa mikäli CB 
tai Stadium katsoo sen tarpeelliseksi. Mikäli Tilinhaltijaa luottokelpoisuuden arvioinnin 
jälkeen ei pidetä luottokelpoisena, voi CB yhteisymmärryksessä Stadiumin kanssa 
myöntää Tilinhaltijalle Maksutilin.  

2.3
Luottotilisopimus tulee voimaan ja osapuolia sitovaksi, kun Tilinhaltija on allekirjoittanut 
ja CB yhteisymmärryksessä Stadiumin kanssa on hyväksynyt luottotilihakemuksen.

2.4
Luotonantosopimuksen nojalla Tilinhaltija voi hyödyntää tililuottoaan sovittuun Luottorajaan 
asti. Tilinhaltija voi Luottotilisopimuksen solmimisen jälkeen hakea Luottorajan nostamista. 
Päätös annetaan suoritetun luottoarvioinnin jälkeen. Tililuottoa voidaan käyttää Stadiumin 
tavaroiden ja palveluiden maksamiseen niissä myyntikanavissa, joissa on mahdollista 
maksaa Luottotilillä. Tililuottoa ei voi käyttää muiden yritysten tavaroiden tai palveluiden 
maksamiseen. 

2.5 
Huomautus veloitetusta summasta tulee tehdä CB:lle heti havaitsemisen jälkeen
ollakseen pätevä.

3 Stadium Team Sales Kortit
3.1
Luottotiliin kytketään yksi tai useampi Stadium Team Sales Kortti. Tilinhaltijan hyväksynnän 
jälkeen rekisteröidään ne Kortinhaltijat jotka vastaanottavat Stadium Team Sales Kortin, 
joka kytketään Tilinhaltijan Luottotiliin. 

3.2
Tilinhaltija voi milloin tahansa poistaa Kortinhaltijan käyttöoikeuden Luottotiliin. Tilinhaltija 
vastaa sellaisen Kortinhaltijan poistamisesta rekisteristä jolla ei enää ole oikeutta käyttää 
Luottotiliä. 

3.3
Tilinhaltijalla on suhteessa CB:hen täysi vastuu kaikista Luottotilisopimuksen perusteella 
suoritetuista ostoista, riippumatta siitä, onko niiden tekijä Tilinhaltija ja Kortinhaltija,
samoin kuin maksuvelvollisuudesta CB:lle mukaan lukien Luottotilille näiden yleisten 
ehtojen mukaisesti kertyneet korot ja maksut.

4 Varojen tallettaminen Luottotilille/Maksutilille
4.1
Tilinhaltija jolla on Luottotili tai Maksutili käytössä voi tallettaa varoja CB:n osoittamalle 
tilille Stadiumin tavaroiden ja palveluiden ostamista varten niissä myyntikanavissa, joissa 
on mahdollista maksaa Luottotilillä.

4.2
Mikäli Luottotilillä on varoja maksun ajankohtana, katetaan maksu ensisijassa Luottotilillä 
olevilla varoilla. Muussa tapauksessa maksu lisätään Tilivelkaan. 

4.3
Maksutiliä voidaan käyttää ostoihin ainoastaan siinä määrin kun tilillä on varoja kattamaan 
kyseinen osto.

4.4
Luottotilillä/Maksutilillä olevia varoja varoja ei katsota CB:lle kuuluviksi varoiksi.

4.5
Tilinhaltijalla ei ole oikeutta korkoon Luottotilillä/Maksutilillä olevien varojen suhteen.

4.6
Tilinhaltijalla on oikeus milloin vaan saada tieto tililllä olevista varoista sekä määrätä CB 
suorittamaan Tilinhaltijalle Luottotilillä/Maksutilillä olevat Tilinhaltijan varat. Kyseisessä 
tilanteessa Tilinhaltijan tulee olla yhteydessä CB:iin.

5 Luottotilin asiaton käyttö
5.1
Tilinhaltija vastaa siitä, että välittömästi epäillessään tai saadessaan tiedon Luottotilin 
asiattomasta käytöstä, sulkee heti sen Stadium Team Sales Kortin tai sen Tilinhaltijan 
pääsyn Luottotilille, jota asiaton käyttö koskee. 

6 Tarkastukset 
6.1
Tilinhaltija hyväksyy, että CB tarkastaa hänen luottotietonsa luottohakemuksen käsittelyn 
yhteydessä ja ymmärtää sekä hyväksyy, että Stadium, joka arvioidakseen Luottotilin 
kelpoisuutta maksuvälineenä – voivat tarkistaa ajankohtaisesta rekisteristä maksun 
yhteydessä, onko Luottotilillä katetta.

7 Laskutus
7.1
Kaikki Luottotilin ostot edelliseltä kuukaudelta lasketaan yhteen ja laskutetaan seuraavan 
kuukauden aikana. Mikäli Luottotilillä on edellisen kuukauden aikana tehty ostoja, lähettää 
CB seuraavan kuukauden aikana laskun, josta ilmenee ajankohtainen Tililvelka tai 
ajantasainen saldo. Hinnaston kohdan 17 mukainen laskutusmaksu laskutetaan per lähetetty 
lasku. Mikäli Tilivelkaa on, voi Tilihaltija valita mikäli hän maksaa koko laskutettavan 
summan tai mikäli hän maksaa osamaksulla suorassa 12 kuukauden osamaksuerässä
viimeisestä ostoksesta, korkoineen ja laskutuskuluineen kohdasta 17 ilmenevän Hinnaston 
mukaisesti kuitenkin vähintään 5 euroa kuukaudessa. Mikäli velan pääoma alittaa 5 euroa 
tulee koko velka maksaa kerralla. Mikäli koko laskutettava summa maksetaan kuukauden 
kuluessa viimeisestä ostoksesta, veloitetaan ainoastaan laskutusmaksu, ei korkoa.      

7.2
Maksu suoritetaan CB:n osoittamalle laskusta ilmenevälle tilille ja tulee olla CB:n käytettävissä 
viimeistään laskusta ilmenevällä päivällä. Tilivelka vähenee ainoastaan, mikäli maksu 
on suoritettu CB:n ohjeiden mukaan. Mikäli Tilinhaltija on sopinut Stadiumin tai muun 
osapuolen kanssa maksusta, tämä ei vaikuta Tilivelkaan. CB:lla on oikeus osoittaa maksu 
korkoihin, maksuihin, kuluihin ja päomaan, tässä järjestyksessä. CB pidättää oikeuden 
Luottotilillä/Maksutilillä oleviin varoihin CB:n Tilinhaltijaa kohtaan olevaa saatavaa vastaan. 
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7.3
Tilinhaltijaa laskutetaan edellisen kuukauden ostoista jotka rasittavat maksutiliä ja
ajnkohtaista Maksutilin saldoa. Hinnaston kohdan 17 mukainen laskutusmaksu laskutetaan 
per lähetty lasku. Laskutusmaksu peritään Maksutilitä. 

8 Korot ja maksut 
8.1 
Tilinhaltija on velvollinen maksamaan laskutusmaksun kutakin laadittua laskua kohden 
CB:lle. Laskutusmaksut on ilmoitettu Hinnaston kohdassa 17 ja veloitetaan Luottotililtä/
Maksutilitä laskutuksen yhteydessä. 

8.2
Tilinhaltijan tulee maksaa korkoa Pääomavelasta Hinnaston kohdan 17 mukaan määräytyvän 
vuosittaisen korkokannan mukaan. Korko laskutetaan kuukausittain ja määräytyy 
Pääomavelan mukaisesti laskutusajankohdalla.  

8.3
Tilinhaltija on myös velvollinen maksamaan muita korkoja ja maksuja CB:lle sen mukaan, 
mitä näissä yleisissä ehdoissa määrätään. Korot ja maksut veloitetaan Hinnaston kohdan 
17 mukaisesti. Tämän kohdan mukaiset korot ja maksut veloitetaan Luottotililtä sinä 
kuukautena, kun ne syntyvät.

8.4
CB:llä on oikeus muuttaa korkoja ja maksuja. CB ilmoittaa muutoksesta joko erillisellä 
viestillä Tilinhaltijalle tai ilmoituksella osoitteessa www.collector.fi. uutos astuu voimaan 
välittömästi sen jälkeen, kun kirjallinen viesti muutoksesta on lähetetty Tilinhaltijalle tai 
muutoksesta on ilmoitettu osoitteessa www.collector.fi.

9 Ehtojen muuttaminen
9.1 
CB saa päättää tiliehtojen muutoksesta, jos CB ilmoittaa muutoksesta joko erillisellä 
viestillä Tilinhaltijalle tai ilmoituksella osoitteessa www.collector.fi. uutos astuu voimaan 
välittömästi sen jälkeen, kun kirjallinen viesti muutoksesta on lähetetty Tilinhaltijalle tai 
muutoksesta on ilmoitettu osoitteessa www.collector.fi

9.2 
Jos Tilinhaltija ei hyväksy muutosta, hänellä on välittömsti oikeus irtisanoa Luottotilisopimus, 
jolloin mahdollisuus käyttää tililuottoa lakkaa välittömästi. Jos Luottotiliä käytetään, 
katsotaan Tilinhaltijan hyväksyneen muutokset käyttämällä Luottotiliä. 

10 Reklamointi Luottotilillä maksetuista tavaroista ja palveluista
10.1 
Stadium vastaa tavarassa tai palvelussa ilmenevästä virheestä. Reklamaatio on siten 
tehtävä Stadiumille. 

11 Maksun laiminlyönti
11.1 
Mikäli maksua ei suoriteta ajoissa, lisätään Hinnaston mukainen myöhästymismaksu. 
Myöhästymismaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin Tilinhaltijan velka on
maksamatta. Jos maksua ei suoriteta oikeassa ajassa, CB veloittaa lisäksi kohdan 17 
mukaisen Hinnaston mukaisen viivästyskoron kyseisellä hetkellä maksamattomalle 
velalle eräpäivästä lähtien siihen saakka, kunnes maksu on kokonaan suoritettu. Lisäksi 
veloitetaan kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat muistutusmaksut, 
perintämaksut, maksut viranomaisille sekä tuomioistuimille, mikäli ne ovat perusteltuja.

12 Sopimusaika ja irtisanominen
12.1 
Luottotilisopimus on voimassa kohdassa 2 ilmoitetusta ajankohdasta lähtien siihen asti, 
kun toinen osapuoli irtisanoo sen.

12.2 
Luottotilisopimus voidaan irtisanoa molemminpuolisella 30 päivän irtisanomisajalla. 
Luottotilisopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Luottotilisopimuksen 
irtisanomisen jälkeen Luottotilisopimuksen ehdot pätevät soveltuvin osin niin pitkään 
kuin velkaa on jäljellä Luottotilillä.

12.3 
CB:llä on oikeus irtisanoa Luottotilisopimus välittömästi, ja Tilinhaltijan velka erääntyy 
siten välittömästi maksettavaksi, mikäli Tilinhaltija ei ole täyttänyt näiden ehtojen mukaisia 
velvollisuuksiaan tai muita velvollisuuksiaan CB:tä kohtaan, hän on väärinkäyttänyt 
Luottotiliä tai ylittänyt Luottotilin tai syyllistynyt muuhun merkittävään sopimusrikkomukseen. 
Mikäli Tilinhaltija asetetaan konkurssiin, päättyy Luottotilisopimus automaattisesti ja oikeus 
Luottotilin käyttämiseen välittömästi. 

12.4 
Luottotilisopimuksen päättyessä Luottotilin käyttö estetään.

13 Vastuu ja vastuusta vapautumisen perusteet
13.1 
CB ei vastaa Tilinhaltijalle aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu lain määräyksestä,
viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, lakosta, saarrosta, boikotista tai muusta 
syystä johtuvasta vahingosta, joka ei ole CB:n hallinnassa. Lakkoa, saartoa, boikottia ja 
työsulkua koskeva varauma on voimassa myös, mikäli CB joutuu sen kohteeksi tai itse 
ryhtyy sellaiseen riitatoimenpiteeseen. 

13.2
Sopimuksen mukaan CB:n vastuu vahingosta on, ellei CB ole toiminut törkeän
huolimattomasti, rajoitettu CB:n huolimattomuudesta johtuviin suoriin vahinkoihin. 
CB vastaa välillisistä vahingoista vain siinä määrin kuin pakottavassa lainsäädännössä 
määrätään. Jos CB ei pysty suorittamaan maksua tai toteuttamaan muuta toimenpidettä 
ensimmäisessä kappaleessa mainitusta syystä, toimenpidettä voidaan lykätä, kunnes
este poistuu. 

14 Tiedotteet
14.1
Tilinhaltija vastaa siitä, että hän ilmoittaa CB:lle välittömästi muuttuneesta nimestä, 
osoitteesta tai muista tiedoista, jotka ovat tärkeitä viestinnän kannalta Luottotilisopimuksen 

ollessa voimassa. Jos CB on lähettänyt viestin Tilinhaltijan viimeksi ilmoitettuun 
osoitteeseen, ilmoituksen katsotaan tulleen Tilinhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä 
päivänä lähettämisestä. Tämä ei päde, jos viesti on lähetetty vanhentumisen keskeyttämistä 
varten. Sähköpostina tai faksina lähetetyn viestin katsotaan saapuneen Tilinhaltijalle 
välittömästi. Viestit CB:lle tulee lähettää osoitteeseen: Contact Center, Collector Bank AB, 
Box 11922, 404 39 Göteborg, tai teamsales@collectorbank.fi

15 Sovellettava laki, valitukset yms.
15.1 
Luottotilisopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia. Mahdolliset valitukset voidaan jättää 
CB:n valitusasioista vastaavalle henkilölle, osoitteeseen complaints@collectorbank.se. 
Päätöksen valitusasiasta tekee valitusasioista vastaava henkilö tai laajemmissa tapauksissa 
erityinen päätöksentekoryhmä. Tästä Luottotilisopimuksesta johtuvat erimielisyydet 
ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Göteborgin käräjäoikeussa.

16 Muut ehdot
16.1. 
CB omistaa kaikki Luottotilisopimuksen alaiset saatavat. CB voi ilman Tilinhaltijan 
suostumusta siirtää tai pantata Luottotilisopimuksen ja kaikki sitä koskevat oikeudet ja 
velvollisuudet ja/tai saatavat kolmannelle osapuolelle. Tilinhaltija ei saa siirtää mitään osaa 
Luottitilisopimuksesta tai luotosta toiselle henkilölle ilman CB:n kirjallista suostumusta.

17 Hinnasto
Korot
Luoton varsinainen korko 15 %
Viivästyskorko  24 %, kuitenkin vähintään 5 €

Palvelumaksut (Luottotili/Maksutili)
Laskutusmaksu  2,95 €/lasku
Myöhästymismaksu 10 €

18 CB:n henkilötietojen käsittely
18.1 
Luottotilisopimuksen allekirjoituksen ja Luottotilin käytön myötä yksilökohtaisia henkilö- 
tietoja, näiden joukossa tietoja yksityishenkilöistä, sisältäen Tilinhaltijan ja Kortinhaltijan 
oikeutetut nimenkirjoittajat, luovutetaan CB:lle. Henkilötietoja, joita luovutetaan CB:lle tai 
CB:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai jotka rekisteröidään yhdessä luoton 
perustamisen, sen hoitamisen tai ylipäänsä Luottotilisopimuksen puitteissa käsitellään 
CB:n tietojärjestelmässä. CB voi täydentää henkilötietoja tiedoilla, joita on saatu muista, 
esimerkiksi yksityisistä tai julkisista rekistereistä ja tämän myötä käsitellä myös tällaisia 
tietoja. CB voi myös nauhoittaa saapuvia ja lähteviä puheluita. Tietoja käsitellään tehokkaan 
luotonhallinnan mahdollistamiseksi ja niitä voidaan lisäksi käyttää perusteina CB:n 
markkina- ja asiakasanalyyseille, liiketoiminnan- sekä menettelytapojen kehittämiselle, 
riskienhallinnan laskelmiin ja hallintaan, tilastointiin sekä uusien tavaroiden ja palveluiden 
tarjonnan kehittämiseksi. Henkilötietoja kerätään luottosopimuksen allekirjoituksen 
yhteydessä sekä Stadiumilta tehtävien ostoksien yhteydessä, nk. ostotiedot, (ts. tietoja 
ostopaikasta, ostetuista tuotteista, rahasummasta, oston ajakohdasta ja siitä kuka 
ostoksen suoritti). Ostotietojen käsittelyn tarkoitus on muun muassa laskea ja hallinnoida 
korkoja ja maksuja Luottotilisopimuksen mukaisesti. 

18.2 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja käsitellä sellaisten yritysten ja organisaatioiden
toimesta, joiden kanssa CB on yhteistyössä niin Suomessa kuin ulkomailla, näiden joukossa 
Stadium, jotta yllä mainitut tarkoitukset voidaan toteuttaa. CB antaa Stadiumille myös 
tietoja jotka koskevat itse luottoa. 

18.3 
CB asettaa sen henkilön, jonka henkilötietoja käsitellään, pyynnöstä saataville tiedon siitä, 
mitä informaatiota käsitellään. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tulee toimittaa CB:lle 
osoitteeseen Contact Center, Collector Bank AB, postilokero 11922,404 39 Göteborg, tai 
teamsales@collectorbank.fi. He kilöllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on oikeus pyytää 
CB:tä poistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka ovat vääriä tai puutteellisia. 

18.4 
CB:n asiakaspalvelu antaa tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä myös vastaanottaa 
pyynnön henkilötietojen korjaamisesta sekä ilmoituksen suoramarkkinoinnin estosta.

18.5 
Muun muassa tietoja luotosta, maksun laiminlyönnistä sekä Luottotilin väärinkäytöstä 
voidaan CB:n toimesta luovuttaa muun muassa luottotietoyrityksille. Lisätietoja tietojen 
luovuttamisesta saa CB:ltä. 

19 Rahanpesu 
19.1 
Ruotsin rahanpesun vastaisista toimenpiteistä ja terrorismin rahoittamisesta annetun 
lain (“Rahanpesulain”) sekä Ruotsin Finanssivalvonnan ohjeiden FFFS 2009:1 mukaan 
erityiset määräykset koskevat, kun vakituista asiakassuhdetta perustetetaan selllaisen 
henkilön kanssa, joka on tai on aiemmin ollut merkittävissä julkisissa tehtävissä, kuten 
valtion päämiehenä, hallituksen johtajana, ministerinä, vara – tai apulaisministerinä, 
parlamentin jäsenenä, tuomarina korkeimmassa oikeusasteessa, korkeassa asemassa 
olevana virkamiehenä tarkastusviranomaisessa, keskuspankin johtoelimen jäsenenä, 
suurlähettiläänä, korkeassa upseerinarvossa Puolustusvoimissa tai muussa vastaavassa 
asemassa ja sellaisten henkilöiden lähimmät perheenjäsenet sekä tunnetut alaiset 
(”Poliittiset vaikutusvaltaiset henkilöt”). Luottotilisopimuksen solmimisella Tilinhaltija 
vahvistaa, että Tilinhaltijan todellinen päämies ja edustaja eivät ole poliittisesti vaikutus-
valtaisen henkilön asemassa. Tilinhaltija vahvistaa, etteivät kyseiset henkilöt myöskään 
esiinny millään pakotelistoilla.




