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L a g

Nr 746

om ändring av konsumentskyddslagen

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i konsumentskyddslagen (38/1978) 11 kap. och
ändras 6 a kap. 12 § och 7 kap., av dem 6 a kap. 12 § sådan den lyder i lag 29/2005, som

följer:

6 a kap.

Distansförsäljning av finansiella tjänster
och finansiella instrument

12 §

Ångerrätt

Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal
genom att meddela detta till näringsidkaren
inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts
eller efter den senare tidpunkt vid vilken
konsumenten har fått förhandsinformationen
och avtalsvillkoren i varaktig form.

Vad som i 1 mom. och 14—16 § före-
skrivs om att frånträda avtal tillämpas inte på
konsumentkrediter och inte heller på försäk-
ringar. På konsumentkrediter tillämpas inte
heller 13 § 1 mom. Bestämmelser om konsu-
mentens rätt att frånträda ett konsumentkre-
ditavtal och betala konsumentkrediten i förtid
finns i 7 kap. Bestämmelser om försäkrings-
tagarens rätt att frånträda eller säga upp ett
försäkringsavtal finns i lagen om försäkrings-
avtal (543/1994).

Trots det som föreskrivs i 2 mom. tilläm-
pas 1 mom., 14—16 § och 13 § 1 mom. på
krediter som lämnas av pantlåneinrättningar.

RP 24/2010
EkUB 10/2010
RSv 89/2010

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

104—2010

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20100024


7 kap.

Konsumentkrediter

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I detta kapitel finns bestämmelser om kon-
sumentkrediter. Med konsumentkredit avses
en sådan kredit som en näringsidkare (kredit-
givaren) enligt avtal lämnar eller lovar att
lämna en konsument som lån, betalningsan-
stånd eller som något annat motsvarande eko-
nomiskt arrangemang.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i
detta kapitel likställs med konsumentkrediter
hyresavtal och andra avtal som ger konsu-
menten besittningen till en vara, om varans
kontantpris och kreditkostnaderna enligt av-
talsvillkoren ska betalas under hyresperioden
eller om det framgår av villkoren att konsu-
menten kan bli ägare till varan på annat sätt
när avtalet går ut.

Vid tillämpningen av 40 § likställs en
identifikator som berättigar till att använda
ett konto, en annan finansiell tjänst eller ett
finansiellt instrument med en identifikator
som berättigar till att använda en fortlöpande
kredit. Bestämmelserna om kreditgivaren til-
lämpas i dessa fall på den näringsidkare som
har ingått avtalet om identifikatorn med kon-
sumenten.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas
inte på

1) konsumentkrediter där ingen ränta eller
andra avgifter tas ut,

2) krediter som bygger på ett avtal enligt
vilket konsumenten har rätt att i poster betala
priset på en nyttighet som levereras fortlö-
pande under avtalets löptid,

3) krediter som lämnas av pantlåneinrätt-
ningar,

4) krediter som lämnas med stöd av lagen
om social kreditgivning (1133/2002).

2 §

Begränsningar av tillämpningen i fråga om
krediter som är knutna till brukskonton och i
fråga om avtal om betalningsarrangemang

På konsumentkrediter som är knutna till
brukskonton och som enligt avtalsvillkoren

har en kredittid på högst tre månader eller
ska återbetalas vid anfordran tillämpas inte
3 §, 8 § 1 mom. 3—5 punkten och 3 mom.,
9—12 §, 13 § 2 mom. 2 punkten, 17, 18 och
20—23 §, 24 § 2—4 mom., 25, 27—32,
36—39 och 47 §.

På konsumentkrediter som kreditgivaren
beviljar genom att medge att saldot eller kre-
ditgränsen på ett brukskonto överskrids trots
att detta inte uttryckligen har överenskom-
mits mellan parterna tillämpas endast 5—7,
47, 50 och 51 §.

På avtal om betalningsarrangemang som
ingås till följd av att en konsument har betal-
ningssvårigheter och vars villkor inte är oför-
månligare för konsumenten än det ursprung-
liga kreditavtalet tillämpas inte 9—12 §.

3 §

Begränsningar i fråga om tillämpningen i
vissa andra fall

Bestämmelserna i 9—11 §, 13 § 2 mom.
3 punkten samt 14 och 17 § tillämpas inte på
konsumentkrediter där kredittiden är högst tre
månader, där ingen ränta tas ut och där de
övriga kreditkostnaderna omräknade till ef-
fektiv ränta inte överstiger det räntebelopp
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen
(633/1982). På fortlöpande krediter tillämpas
dock 14 och 17 §.

Bestämmelserna i 15 och 16 § tillämpas
inte på nyttighetsbundna engångskrediter.
Bestämmelserna i 20, 21 och 28 § tillämpas
inte på bostadskrediter, utom i sådana fall där
krediterna bjuds ut genom distansförsäljning
eller hemförsäljning.

Bestämmelserna i 18 och 39 § tillämpas
endast på nyttighetsbundna krediter och
36—38 § endast på sådan nyttighetsbunden
kredit som lämnas för köp av en vara.

4 §

Förhållande till betaltjänstlagen

Bestämmelserna i 24, 30, 31 och 40 § i
detta kapitel tillämpas inte på kreditavtal som
hör till tillämpningsområdet för betaltjänstla-
gen (290/2010).
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På rätten att förhindra användning av be-
talningsinstrument enligt betaltjänstlagen til-
lämpas i stället för 32 § i detta kapitel 57 § i
betaltjänstlagen.

5 §

Bestämmelsernas tvingande natur

Avtalsvillkor som avviker från bestämmel-
serna i detta kapitel till nackdel för konsu-
menten är ogiltiga.

6 §

Kreditkostnader och effektiv ränta

Med kreditkostnad avses i detta kapitel
summan av räntor, kostnader och andra av-
gifter som är kända för kreditgivaren och
som konsumenten ska betala med anledning
av konsumentkreditförhållandet; kostnaderna
för försäkringar och andra kompletterande
tjänster som är knutna till kreditavtalet räknas
också med i kreditkostnaderna, om ett avtal
om en kompletterande tjänst är en förutsätt-
ning för att krediten ska lämnas på de mark-
nadsförda villkoren.

Som kreditkostnad räknas inte
1) kostnader för den försäkring som krävs

för bostadskrediter för att trygga säkerhetens
värde,

2) kostnader för det konto som används för
skötseln av krediten, om öppnandet av kontot
är frivilligt och kostnaderna har specificerats
i avtalet,

3) avgifter som konsumenten måste betala
till följd av ett eventuellt avtalsbrott,

4) notariatsavgifter.
Med effektiv ränta avses i detta kapitel den

räntesats som erhålls när kreditkostnaderna
med beaktande av amorteringarna omräknas
till årlig ränta på kreditbeloppet. Bestämmel-
ser om hur den effektiva räntan ska beräknas
och om de antaganden som ska användas för
detta utfärdas genom förordning av justitie-
ministeriet.

7 §

Övriga definitioner

I detta kapitel avses med

1) fortlöpande kredit en konsumentkredit
som fortlöpande tillhandahålls konsumenten
upp till en på förhand överenskommen kre-
ditgräns utan särskilt kreditbeslut av kreditgi-
varen,

2) engångskredit annan konsumentkredit
än fortlöpande kredit,

3) nyttighetsbunden kredit en konsument-
kredit för förvärv av en konsumtionsnyttighet
som säljaren eller den som utför en tjänst
själv lämnar konsumenten eller som lämnas
av någon annan näringsidkare enligt avtal
som denne ingått med säljaren eller den som
utför tjänsten eller något annat arrangemang
som denne vidtagit och som gäller kreditgiv-
ning till konsumenter,

4) bostadskredit en konsumentkredit för
förvärv av aktier eller andelar i sammanslut-
ningar som ger rätt att besitta bostadslägen-
het, för förvärv av en bostadsfastighet eller
för förvärv av ett sådant bostadshus som är
beläget på ett område som besitts med stöd
av nyttjanderätt, eller för renovering av en
bostadslägenhet, en bostadsfastighet eller ett
bostadshus, och där aktier eller andelar som
ger rätt att besitta en bostadslägenhet, en
bostadsfastighet eller nyttjanderätten till en
fastighet lämnas som säkerhet för krediten,

5) avbetalningsköp köp av varor där priset
enligt köpeavtalet betalas i poster av vilka en
eller flera förfaller till betalning efter det att
varan har överlåtits till konsumenten (köpa-
ren) och genom vilket näringsidkaren (sälja-
ren) förbehåller sig antingen rätten att återta
varan om köparen försummar sin skyldighet
enligt avtalet eller äganderätten till varan, till
dess att priset i sin helhet, eller åtminstone en
viss del även av de poster som förfaller till
betalning efter det att varan har överlåtits, har
betalats,

6) kreditförmedlare en annan näringsid-
kare än kreditgivaren som presenterar eller
erbjuder kreditavtal till konsumenter och som
på annat sätt bistår konsumenter vid ingåen-
det av kreditavtal eller som ingår kreditavtal
med konsumenter för kreditgivarens räkning,

7) lämnande av information i varaktig
form lämnande av information till konsumen-
ten personligen antingen skriftligen eller
elektroniskt så att konsumenten kan bevara
och återge informationen i oförändrad form.

2539Nr 746



Informationsskyldighet

8 §

Information som ska lämnas i reklam för
konsumentkrediter

I reklam för konsumentkrediter ska den
effektiva räntan anges, om räntan för kredi-
ten, någon annan sifferuppgift som beskriver
kostnaderna för krediten eller någon annan
information om villkoren i kreditavtalet fram-
går av reklamen. I detta fall ska dessutom
följande information framgå av reklamen:

1) krediträntan och övriga kreditkostnader,
2) kreditbeloppet eller kreditgränsen,
3) kreditavtalets löptid,
4) kontantpriset på nyttigheten och eventu-

ell handpenning, om det är fråga om reklam
för krediter för finansiering av köp av en
bestämd nyttighet,

5) kreditbeloppet och kreditkostnaderna
sammanlagt och antalet avbetalningar.

Den effektiva räntan och övrig information
enligt 1 mom. ska motsvara de kreditvillkor
som kreditgivaren vanligen erbjuder.

När en kredit kan lämnas på de villkor som
anges i reklamen endast om konsumenten
ingår ett avtal om försäkring eller om någon
annan kompletterande tjänst och kostnaderna
för en sådan kompletterande tjänst inte går att
bestämma på förhand, ska detta villkor anges
i reklamen tillsammans med den effektiva
räntan.

9 §

Information som ska lämnas innan ett kredit-
avtal ingås

Utöver vad som bestäms om informations-
skyldighet någon annanstans i lag ska kredit-
givaren och kreditförmedlaren i god tid innan
ett kreditavtal ingås, på blanketten ″Standar-
diserad europeisk konsumentkreditinforma-
tion″ i varaktig form ge konsumenten infor-
mation om följande:

1) kreditgivaren,
2) typ av kredit som erbjuds, kreditkostna-

derna och återbetalningen av krediten,
3) den nyttighet som krediten avser,
4) påföljderna vid avtalsbrott,
5) konsumentens lagbestämda rättigheter.

I fråga om bostadskrediter och nyttighets-
bundna engångskrediter på högst 100 euro
kan förhandsinformation också ges i någon
annan varaktigt form än på blanketten. När-
mare bestämmelser om förhandsinformatio-
nen och blanketten utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

10 §

Förhandsinformation vid telefonförsäljning

Utöver det som föreskrivs om förhandsin-
formation vid distansförsäljning i 6 a kap.
10 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 3—6 punkten
ska kreditgivaren och kreditförmedlaren vid
telefonförsäljning ge konsumenten informa-
tion om den typ av kredit som erbjuds, kre-
ditkostnaderna och återbetalningen av kredi-
ten samt om den nyttighet som krediten av-
ser. Närmare bestämmelser om den informa-
tion som ska lämnas utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

11 §

Vissa andra bestämmelser om skyldigheten
att lämna förhandsinformation

Om ett avtal på konsumentens begäran in-
gås per telefon eller genom ett annat medium
för distanskommunikation som inte gör det
möjligt att överlämna blanketten ″Standardi-
serad europeisk konsumentkreditinformation″
i varaktig form innan avtalet ingås, ska blan-
ketten ges till konsumenten utan dröjsmål
och i varaktig form efter det att avtalet har
ingåtts. I fråga om bostadskrediter och nyttig-
hetsbundna engångskrediter på högst 100
euro ska förhandsinformationen på motsva-
rande sätt ges konsumenten utan dröjsmål på
blanketten eller i annan varaktig form efter
det att avtalet har ingåtts, om avtalet på kon-
sumentens begäran ingås per telefon eller
genom ett annat medium för distanskommu-
nikation som inte gör det möjligt att ge för-
handsinformationen i varaktig form innan av-
talet ingås.

Konsumenten ska dessutom på begäran
och utan avgift få ett utkast till kreditavtal.
Bestämmelser om hur avtalsvillkor ska läm-
nas vid distansförsäljning finns i 6 a kap.
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12 §

Undantag som gäller dem som har kreditför-
medling som bisyssla

Bestämmelserna i 9—11 § om en kredit-
förmedlares skyldighet att ge konsumenten
information gäller inte en sådan säljare eller
tjänsteleverantör som arbetar som kreditför-
medlare vid sidan av sin huvudsyssla.

Kreditgivarens skyldighet att handla ansvar-
fullt

13 §

God kreditgivningssed

Kreditgivaren ska handla ansvarsfullt vid
kreditgivningen.

Det förutsätts särskilt att kreditgivaren
1) inte marknadsför en kredit så att mark-

nadsföringen tydligt bidrar till att försämra
konsumentens förmåga att noggrant överväga
krediten,

2) inte använder kreditgivningen som ett
huvudsakligt argument vid marknadsföringen
av andra konsumtionsnyttigheter,

3) ger konsumenten en sådan tillräcklig
och klar utredning innan kreditavtalet tecknas
som gör det möjligt för konsumenten att be-
döma om krediten är lämplig för hans eller
hennes behov och ekonomiska situation,

4) i händelse av försenad betalning ger
konsumenten information och råd för att för-
hindra att betalningssvårigheter uppstår eller
förvärras och informerar om hur situationer
med betalningsoförmåga kan skötas samt att
kreditgivaren förhåller sig ansvarsfullt till be-
talningsarrangemang.

Bestämmelserna i 1 mom. och 2 mom.
1—3 punkten tillämpas också på kreditför-
medlare. Bestämmelsen i 2 mom. 3 punkten
gäller dock inte en sådan säljare eller tjänste-
leverantör som arbetar som kreditförmedlare
vid sidan av sin huvudsyssla.

14 §

Skyldighet att bedöma en konsuments kredit-
värdighet

Innan ett kreditavtal ingås ska kreditgiva-

ren bedöma om konsumenten har förutsätt-
ningar att fullgöra sina skyldigheter enligt
kreditavtalet (konsumentens kreditvärdighet).
Bedömningen ska grundas på tillräckliga
uppgifter med hänsyn till kreditbeloppet och
övriga omständigheter.

Om parterna senare kommer överens om
att höja kreditbeloppet eller kreditgränsen,
ska kreditgivaren försäkra sig om att infor-
mationen om konsumenten är aktuell och, om
kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs betyd-
ligt, bedöma konsumentens kreditvärdighet
på nytt innan avtal ingås om höjningen.

15 §

Kontroll av kreditsökandens identitet

Innan ett avtal om konsumentkredit ingås
ska kreditgivaren noggrant kontrollera den
sökandes identitet. Om identiteten kontrolle-
ras elektroniskt, ska kreditgivaren använda en
identifieringsmetod som uppfyller kraven i
8 § i lagen om stark autentisering och elek-
troniska signaturer (617/2009).

Om kreditgivaren redan tidigare har kon-
trollerat konsumentens identitet på det sätt
som avses i 1 mom. får identiteten också
kontrolleras med hjälp av den personliga
identifikator som skapades för konsumenten
efter den inledande identifieringen.

Dessutom gäller i fråga om kundkontroll
bestämmelserna i lagen om förhindrande och
utredning av penningtvätt och av finansiering
av terrorism (503/2008).

16 §

Skyldighet att bevara uppgifterna om identi-
tetskontroll

Om inget annat följer av lagen om förhin-
drande och utredning av penningtvätt och av
finansiering av terrorism ska kreditgivaren
bevara de uppgifter som utgjort grund för
kontrollen av den kreditsökande konsumen-
tens identitet i fem år från det att krediten i
dess helhet förfallit till betalning. Om oenig-
het uppstår kring ett kreditavtal ska kontroll-
uppgifterna dock bevaras till dess parterna
har kommit överens om saken eller ärendet
har avgjorts.
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Ingående av kreditavtal och överlämnande
av medel

17 §

Ingående av kreditavtal

Ett kreditavtal ska ingås skriftligen och
konsumenten ska få ett exemplar av avtalet.
Ett avtal får också ingås på elektronisk väg
på ett sådant sätt att konsumenten kan bevara
och återge avtalet i oförändrad form.

Följande information ska lämnas i ett kon-
sumentkreditavtal:

1) uppgifter om parterna i kreditavtalet,
2) uppgifter om de omständigheter som

avses i 9 §,
3) övriga avtalsvillkor,
4) uppgifter om villkoren för utövandet av

ångerrätten,
5) uppgifter om uppsägning eller annan

avslutning av kreditavtalet,
6) uppgifter om rättsmedel och tillsyns-

myndighet.
Närmare bestämmelser om den informa-

tion som ska lämnas i avtalet utfärdas genom
förordning av statsrådet. Ränta och avgifter
som grundar sig på kreditförhållandet får inte
tas ut av konsumenten, om det inte har över-
enskommits i det avtal som avses i 1 mom.

18 §

Förbud mot att ta emot en löpande förbin-
delse av konsumenten

För en fordran som grundar sig på en
konsumentkredit får kreditgivaren inte av
konsumenten ta emot en växelförbindelse el-
ler en annan förbindelse vars överlåtelse eller
pantsättning inskränker konsumentens rätt att
på grund av köp eller avtal om tjänst göra
invändningar gentemot den som i god tro har
fått förbindelsen i sin besittning. Kreditgiva-
ren får inte heller ta emot en sådan förbin-
delse av den som lever i gemensamt hushåll
med konsumenten.

Bestämmelsen i 1 mom. gäller inte en egen
växel som en bank har utställt.

Den som i strid med 1 mom. tar emot en
växel eller en löpande förbindelse får inte

åberopa denna. Gäldenärens rätt att fram-
ställa invändningar gentemot en förvärvare
regleras särskilt.

19 §

Begränsning som gäller tidpunkten för över-
låtande av medel

Om en konsumentkredit söks och beviljas
mellan klockan 23 och 7, får de med stöd av
kreditavtalet beviljade medlen betalas ut till
konsumenten först efter klockan 7. Bestäm-
melserna i denna paragraf tillämpas inte på
en höjning av kreditgränsen för en fortlö-
pande kredit.

Utövande av ångerrätt

20 §

Ångerrätt

Konsumenten har rätt att frånträda ett kon-
sumentkreditavtal genom att meddela detta
till kreditgivaren i varaktig form inom 14
dagar räknat från det att avtalet ingicks eller
från den senare tidpunkt då konsumenten fick
ett skriftligt eller elektroniskt exemplar av
kreditavtalet med den information som avses
i 17 eller 45 §.

Om konsumenten frånträder avtalet får
räntan på krediten krävas i ersättning av kon-
sumenten för den tid som han eller hon kun-
nat förfoga över krediten. Kreditgivaren har
också rätt till ersättning av konsumenten för
avgifter som kreditgivaren eventuellt har in-
betalat till myndigheterna till följd av att
kreditavtalet ingåtts och som inte återbetalas
vid frånträdelse. Ränta och avgifter får dock
inte utkrävas om kreditgivaren inte på för-
hand har informerat konsumenten om betal-
ningsskyldigheten eller ränte- och avgiftsbe-
loppet eller, i det fall att räntan inte har
kunnat meddelas på förhand, om grunderna
för fastställandet av räntan.

Konsumenten ska utan dröjsmål och senast
inom 30 dagar från det att meddelandet om
utövandet av ångerrätten avsändes, till kredit-
givaren återlämna de medel som konsumen-
ten har tagit emot i enlighet med kreditavta-
let. För att ångerrätten inte ska upphöra att
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gälla ska konsumenten dessutom betala er-
sättning enligt 2 mom. Konsumenten får
dock låta bli att fullgöra sin betalningsskyl-
dighet tills kreditgivaren har fullgjort sin
motsvarande skyldighet.

21 §

Accessoriska avtal som inte är bindande

Om en kreditgivare tillhandahåller möjlig-
heter till accessoriska tjänster i ett avtal som
anknyter till ett konsumentkreditavtal, är ett
sådant avtal inte bindande för konsumenten
när han eller hon utövar sin ångerrätt i fråga
om kreditavtalet. Konsumenten är inte heller
bunden av ett accessoriskt avtal i sådana fall
där en tredje part tillhandahåller en accesso-
risk tjänst på grundval av en överenskom-
melse eller andra arrangemang mellan kredit-
givaren och den tredje parten.

Om konsumenten önskar att det accesso-
riska avtalet ska fortsätta att gälla trots att
kreditavtalet frånträtts, ska konsumenten un-
derrätta kreditgivaren om detta inom 30 da-
gar från det att meddelandet om utövandet av
ångerrätten avsändes.

22 §

Särskilda bestämmelser som gäller distans-
försäljning och hemförsäljning

I stället för en ersättning enligt 20 §
2 mom. har kreditgivaren rätt att som ersätt-
ning kräva den effektiva räntan för krediten
för den tid som konsumenten har kunnat för-
foga över krediten, om konsumenten vid dis-
tansförsäljning frånträder

1) ett bostadskreditavtal eller ett kreditav-
tal där säkerheten utgörs av en fastställd in-
teckning i bostadsfastigheten, av aktier i ett i
2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009)
avsett bostadsaktiebolag eller annat bolag el-
ler motsvarande andelar i en annan samman-
slutning, av en bostadsrätt eller av motsva-
rande säkerhet i en stat som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet,

2) ett kreditavtal där krediten är under
200 euro eller över 75 000 euro,

3) ett kreditavtal som är knutet till ett
brukskonto och där kredittiden enligt avtals-
villkoren är högst en månad,

4) ett kreditavtal där kredittiden enligt av-
talsvillkoren är högst tre månader, där ränta
inte tas ut och där de övriga kreditkostna-
derna inte överstiger den ränta som avses i
4 § 1 mom. i räntelagen när de omräknas till
effektiv ränta,

5) ett kreditavtal där en arbetsgivare som
bisyssla ger sin arbetstagare räntefri kredit
eller kredit med en effektiv ränta som är lägre
än den rådande marknadsräntan,

6) ett kreditavtal där ett värdepappersföre-
tag eller ett kreditinstitut lämnar sina kunder
kredit för investeringar.

I de fall som avses i 1 mom. ska kreditgi-
varen utan dröjsmål och senast inom 30 da-
gar från det att meddelandet om utövandet av
ångerrätten togs emot, till konsumenten åter-
lämna samtliga prestationer som kreditgiva-
ren har fått med stöd av avtalet. Den effektiva
räntan för krediten får dock avdras från dessa
belopp.

För att ångerrätten inte ska återgå ska kon-
sumenten utan dröjsmål och senast inom
30 dagar från det att meddelandet om utövan-
det av ångerrätten avsändes, till kreditgivaren
återlämna de medel som konsumenten fått
med stöd av kreditavtalet. Konsumenten får
dock låta bli att fullgöra sin återlämnings-
skyldighet tills kreditgivaren har fullgjort sin
motsvarande skyldighet.

Bestämmelser om konsumentens rätt att
vid hemförsäljning frånträda ett kreditavtal
som avses i 1 mom. finns i 6 kap.

Konsumentens rätt till information medan
kreditavtalet gäller

23 §

Konsumentens rätt till en amorteringstabell
på begäran

Om ett konsumentkreditavtal har ingåtts
för en viss tid och skulden enligt avtalsvillko-
ren ska skötas genom avbetalningar, ska kre-
ditgivaren medan avtalsförhållandet fortgår
utan avgift ge konsumenten en amorterings-
tabell alltid när denne begär en sådan. Om det
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är fråga om en bostadskredit och konsumen-
ten ber att få amorteringstabellen oftare än en
gång om året har kreditgivaren dock rätt till
en skälig ersättning för kostnaderna för tabel-
len.

Av amorteringstabellen ska framgå de be-
talningar som ska göras samt under vilka
tidsperioder och på vilka villkor dessa belopp
ska betalas. Varje delbetalning ska specifice-
ras så att amortering av kapitalet, ränta och
övriga avgifter framgår. Om det enligt villko-
ren i kreditavtalet är möjligt att räntan eller
övriga avgifter förändras, ska det dessutom
anges att uppgifterna i tabellen är giltiga en-
dast till dess att sådana ändringar görs i enlig-
het med avtalet.

24 §

Ändringar av ränta och avgifter

I avtalsvillkoren för en konsumentkredit
får det anges att räntan på krediten förändras
i enlighet med ändringarna av den referens-
ränta som specificerats i avtalet. Den refe-
rensränta som tillämpas ska vara offentligt
tillgänglig och den ska bygga på faktorer som
är oberoende av kreditgivarens ensidiga be-
stämmanderätt. Ränteändringar ska göras
jämlikt och utan att diskriminera konsumen-
ter.

Konsumenten ska i varaktig form underrät-
tas om ränteändringar. I samband med med-
delandet ska också delbetalningens belopp
efter ränteändringen anges och, om betal-
ningarnas antal och frekvens förändras, aktu-
ella uppgifter om detta. I fråga om bostads-
krediter ska konsumenten få aktuell informa-
tion om sista betalningsdag i stället för om
antalet betalningar.

Informationen enligt 2 mom. ska ges kon-
sumenten innan ändringen träder i kraft. Om
informationen om ny referensränta offentlig-
görs på tillbörligt sätt och finns att tillgå hos
kreditgivaren, får informationen ges till kon-
sumenten med jämna mellanrum enligt vad
som överenskommits i avtalet, dock minst en
gång om året.

De avgifter som tas ut på basis av kredit-
avtalet kan ändras endast på de grunder som
anges i avtalet. På informationen om änd-
ringar i avgifterna ska bestämmelserna om
ränteändringar enligt 2 och 3 mom. tillämpas.

25 §

Skyldighet att informera om överföring av
kreditavtal

Om en kreditgivare överför sina rättigheter
enligt kreditavtalet eller om kreditavtalet
överförs på tredje part, ska konsumenten un-
derrättas om överlåtelsen. Någon informa-
tionsskyldighet föreligger dock inte om den
ursprungliga kreditgivaren efter överföringen
företräder den nya kreditgivaren gentemot
konsumenten.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta
kapitel jämställs med en kreditgivare den på
vilken kreditgivarens rättigheter enligt konsu-
mentkreditavtalet har överförts.

Återbetalning av en kredit och avslutande av
ett kreditavtal

26 §

Avräkning

Konsumenten har rätt att bestämma från
vilken fordran hans betalning ska avräknas,
om samma kreditgivare har flera fordringar
på honom eller henne.

27 §

Konsumentens rätt att betala en konsument-
kredit innan den förfaller till betalning

Konsumenten har rätt att betala sin konsu-
mentkredit eller en del av den före förfalloda-
gen.

Om konsumenten betalar krediten eller en
del av den i förtid, ska från den återstående
delen av kreditgivarens fordran avdras den
del av kreditkostnaderna som gäller den out-
nyttjade kredittiden. Kreditgivaren får emel-
lertid i sin helhet ta ut de faktiska kostnader
för uppläggningen av krediten som anges i
kreditavtalet.

28 §

Kreditgivarens rätt till kompensation för
återbetalning i förtid

Kreditgivaren har rätt till kompensation
från konsumenten när konsumenten betalar

2544 Nr 746



en kredit eller en del av en kredit i förtid, om
räntan för krediten inte har bundits till refe-
rensränta (fast ränta).

Beloppet av kompensationen får inte över-
stiga en procent av det återbetalda kreditbe-
loppet eller, om det vid tiden för den förtida
betalningen återstår mindre än ett år tills kre-
ditavtalet löper ut, en halv procent av det
återbetalda kreditbeloppet. Som kompensa-
tion får dock högst krävas ut ränta för tiden
mellan den förtida återbetalningen och den
tidpunkt då kreditavtalet upphör att gälla.

Någon rätt till kompensation föreligger
dock inte om

1) det av krediten har betalats högst
10 000 euro i förtid under det senaste året,

2) återbetalningen sker med stöd av en
låneskyddsförsäkring, eller

3) den kredit som återbetalas gäller ett
kreditavtal som är knutet till ett brukskonto.

29 §

Rätt till kompensation i fråga om bostads-
krediter

Kreditgivaren får kräva ut kompensation
vid förtida betalning av bostadskredit om kre-
diten är större än 20 000 euro och räntan är
fast eller den period för vilken referensräntan
bestäms är minst tre år.

Som kompensation får kreditgivaren kräva
ut högst ett belopp som motsvarar den förlust
som uppkommer till följd av en sänkt ränte-
nivå under den återstående kreditperioden
med fast ränta eller under den period för
vilken referensränta har fastställts. Finansin-
spektionen utfärdar närmare föreskrifter om
förlustberäkningen.

30 §

Uppsägning av ett avtal om fortlöpande
kredit

I sådana fall där parterna inte har kommit
överens om någon uppsägningstid får konsu-
menten säga upp sitt avtal om fortlöpande
kredit när som helst under avtalsförhållandet
och med omedelbar verkan. För konsumenten
får en uppsägningstid på mer än en månad
inte avtalas.

Kreditgivaren får säga upp ett avtal om
fortlöpande kredit på de villkor som anges i
kreditavtalet. För kreditgivaren får en upp-
sägningstid som är kortare än två månader
inte avtalas. Meddelandet om uppsägning ska
lämnas till konsumenten i varaktig form.

31 §

Avgifter vid uppsägning

Kreditgivaren får inte ta ut någon avgift av
konsumenten för uppsägning av ett avtal om
fortlöpande kredit. Avgifter som regelbundet
tas ut med anledning av kreditavtalet ska
betalas av konsumenten endast till den del
som gäller tiden innan uppsägningen trädde i
kraft. Om konsumenten har betalat sådana
avgifter på förhand, ska kreditgivaren återbe-
tala den del av dem som gäller tiden efter det
att uppsägningen trädde i kraft.

32 §

Kreditgivarens rätt att dra in konsumentens
rätt att utnyttja en fortlöpande kredit

Det är möjligt att i villkoren i ett kreditav-
tal ange de skäl på vilka kreditgivaren har rätt
att dra in konsumentens rätt att utnyttja en
fortlöpande kredit. Skälen ska vara förenliga
med god kreditgivningssed.

Kreditgivaren ska med angivande av skäl
meddela konsumenten i varaktig form och på
förhand att rätten att utnyttja krediten upphör.
Om det för att förhindra eller begränsa miss-
bruk eller skador är nödvändigt att rätten att
utnyttja krediten upphör med omedelbar ver-
kan, får meddelandet lämnas utan dröjsmål
efter indragningen.

Något meddelande får inte lämnas om det
är förbjudet på något annat ställe i lag.

33 §

Påföljder vid konsumentens avtalsbrott

Om kreditgivaren enligt avtalet har rätt att
kräva in betalning av en post som inte förfal-
lit till betalning, att återta den sålda varan
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eller att göra någon annan särskild påföljd
gällande till följd av att konsumenten är i
dröjsmål med betalningen eller på grund av
något annat avtalsbrott, får kreditgivaren åbe-
ropa denna rätt om betalningen är minst en
månad försenad och fortfarande obetald. Är
det fråga om en engångskredit krävs det dess-
utom att beloppet av den försenade betal-
ningen är minst tio procent eller, om det i
beloppet ingår flera än en betalningspost,
minst fem procent av kreditens ursprungliga
belopp eller avser kreditgivarens hela kvarva-
rande fordran. Är det fråga om en kredit som
lämnats för finansiering av köpet av en viss
nyttighet ska de nämnda procentuella belop-
pen beräknas på kreditpriset. Kreditgivaren
får åberopa den ovan nämnda rätten också
om konsumenten gör sig skyldig till något
annat väsentligt avtalsbrott.

Trots bestämmelserna om beloppet vid för-
senad betalning i 1 mom. har kreditgivaren
rätt att göra en överenskommen påföljd gäl-
lande, om dröjsmålet är minst sex månader
och en betydande del av beloppet fortfarande
är obetalt.

34 §

Sociala hinder för betalning

Kreditgivaren har inte rätt att göra en på-
följd enligt 33 § gällande, om det är fråga om
dröjsmål med betalningen på grund av konsu-
mentens sjukdom, arbetslöshet eller någon
annan jämförbar omständighet som inte beror
av honom eller henne, utom när detta skulle
vara uppenbart oskäligt gentemot kreditgiva-
ren med hänsyn till dröjsmålets längd och
andra omständigheter.

35 §

Tidigareläggande av förfallodag

Om kreditgivaren kräver in betalning av
poster som inte förfallit, ska vid uträkning av
kreditgivarens fordran från dessa betalningar
avdras den del av kreditkostnaderna som hän-
för sig till den outnyttjade kredittiden. Kredit-
givaren får emellertid i sin helhet ta ut de
faktiska kostnader för uppläggningen av kre-
diten som anges i kreditavtalet. Den outnytt-

jade kredittiden räknas från det att kravet på
återbetalning blir gällande.

Tidigareläggandet av förfallodag får göras
gällande tidigast fyra veckor eller, om konsu-
menten tidigare har fått anmärkning om
dröjsmålet eller något annat avtalsbrott, tidi-
gast två veckor efter det att ett meddelande
om kravet på återbetalning lämnats eller sänts
till konsumenten. Om konsumenten inom
denna tid betalar det försenade beloppet eller
rättar till ett annat avtalsbrott, förfaller tidiga-
reläggandet.

36 §

Uppgörelse

Om kreditgivaren återtar varan, ska uppgö-
relse företas mellan kreditgivaren och konsu-
menten.

Vid uppgörelsen ska konsumenten tillgo-
doräknas varans värde vid återtagandet. Vär-
det bestäms efter vad säljaren kan antas få ut
genom att på lämpligt sätt sälja varan, som
vid behov iståndsatts i skälig utsträckning.
När värdet bestäms ska det kontantpris beak-
tas som anges i avtalet samt även tiden som
varan har varit i konsumentens besittning och
hur varan har vårdats.

Kreditgivaren ska tillgodoräknas
1) den obetalda delen av krediten med

avdrag enligt 35 § 1 mom.,
2) ränta på de betalningar som förfallit till

betalning,
3) de nödvändiga kostnader och betal-

ningar för återtagande av varan som kreditgi-
varen måste stå för för att få varan i sin
besittning,

4) kreditgivarens fordran för sådant istånd-
sättande eller underhåll av varan som medför
att han har retentionsrätt i varan.

Om det vid uppgörelsen konstateras att
varans värde är högre än det belopp som ska
tillgodoräknas kreditgivaren, har kreditgiva-
ren inte rätt att återfå varan, om han inte
betalar mellanskillnaden till konsumenten el-
ler, i sådana fall där en utmätningsman har
gjort värderingen, deponerar mellanskillna-
den hos denne. Om varans värde är mindre
än det belopp som ska räknas kreditgivaren
till godo, har kreditgivaren inte rätt att utöver
varan kräva mer än denna mellanskillnad.
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Betalar konsumenten på en gång det be-
lopp som enligt 3 mom. ska räknas kreditgi-
varen till godo, får han eller hon behålla
varan. Om konsumenten inte använder sig av
denna sin rätt och kreditgivaren tar tillbaka
varan, har köparen rätt att inom 14 dagar
återlösa varan genom att till kreditgivaren
betala det belopp som varan värderats till när
den återtogs och den eventuella mellanskill-
nad som kreditgivaren har rätt att kräva enligt
4 mom.

37 §

Handräckning

För att återta en vara har kreditgivaren rätt
att söka handräckning hos en utmätningsman,
om avbetalningsavtalet har gjorts upp på det
sätt som avses i 17 § 1 mom. och avtalet
innehåller följande:

1) uppgifter om parterna i kreditavtalet,
2) uppgifter om den vara som krediten

avser och om leveransen,
3) uppgifter om den typ av kredit som

erbjuds, kreditkostnaderna och återbetal-
ningen av krediten,

4) övriga avtalsvillkor,
5) uppgifter om villkoren för utövandet av

ångerrätten,
6) uppgifter om uppsägning eller annat

avslutande av kreditavtalet,
7) uppgifter om påföljderna vid avtalsbrott,
8) uppgifter om konsumentens lagbe-

stämda rättigheter,
9) uppgifter om den behöriga myndigheten

vid avbetalningsuppgörelse,
10) uppgifter om rättsmedel och tillsyns-

myndighet.
Handräckning ska sökas hos utmätnings-

mannen på den ort där varan finns eller på
konsumentens bostadsort eller hemort. Ansö-
kan ska göras skriftligen och de belopp enligt
36 § 3 mom. som kreditgivaren kräver ska
framgå på blanketten. Avbetalningsavtalet
ska fogas till ansökan.

Handräckning ska lämnas endast om det är
uppenbart att kreditgivaren har den rätt att
återta varan som anges i 33 och 34 §. Hand-
räckning får inte lämnas om konsumenten
gör det sannolikt att han eller hon har rätt att

hålla inne betalningen för varan på grund av
säljarens avtalsbrott.

Närmare bestämmelser om den informa-
tion som ska lämnas i avbetalningsavtalet
utfärdas genom förordning av statsrådet.

38 §

Vissa andra bestämmelser om avbetal-
ningsköp

På uppgörelse, lämnande av handräckning
och utmätning av vara på grund av annan
fordran än fordran på grund av avbetalnings-
köp tilllämpas dessutom bestämmelserna i
9 § 3 mom. och 11—19 § i lagen om avbetal-
ningsköp (91/1966).

Ansvarsbestämmelser

39 §

Solidariskt ansvar för kreditgivaren och
säljaren eller tjänsteleverantören

En konsument som på grund av avtalsbrott
har rätt att hålla inne betalningen eller att få
återbetalning på priset, skadestånd eller an-
nan penningprestation av säljaren eller tjäns-
televerantören har denna rätt också gentemot
sådan kreditgivare som har finansierat köpet
eller tjänsten. Kreditgivaren är dock inte
skyldig att betala konsumenten mer än vad
kreditgivaren har fått av konsumenten i form
av betalning.

Om säljaren återtar en vara eller om köpet
återgår på annat sätt enligt avtal mellan sälja-
ren och konsumenten, får konsumenten åbe-
ropa en uppgörelse till följd av återtagning av
varan eller hävning av köpet också gentemot
den kreditgivare som finansierat köpet. Kon-
sumenten har dock inte denna rätt om

1) kreditgivaren i tid och på ett tydligt sätt
har meddelat konsumenten att säljaren inte
har någon rätt att återta varan eller någon
annan rätt att disponera över avtalet och, om
föremålet för köpet är en vara som enligt lag
ska registreras, kreditgivaren är antecknad
som ägare i registret, eller
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2) kreditgivaren på annat sätt kan visa att
konsumenten kände till säljarens begränsade
rättigheter.

40 §

Konsumentens ansvar för obehörig använd-
ning av kreditkort eller annan identifikator
som möjliggör användning av fortlöpande

kredit

En konsument som har ingått ett avtal om
fortlöpande kredit med en kreditgivare svarar
för obehörig användning av kreditkort eller
annan identifikator som berättigar till att an-
vända krediten endast om

1) konsumenten själv eller någon annan
innehavare av identifikatorn har överlåtit
identifikatorn till någon obehörig,

2) vårdslöshet hos konsumenten eller nå-
gon annan innehavare av identifikatorn har
lett till att identifikatorn försvunnit, har kom-
mit i någon obehörig persons besittning eller
har använts på ett obehörigt sätt, eller

3) konsumenten eller någon annan inneha-
vare av identifikatorn har försummat att utan
onödigt dröjsmål efter upptäckten anmäla hos
kreditgivaren att identifikatorn har försvun-
nit, kommit i någon obehörig persons besitt-
ning eller använts på ett obehörigt sätt.

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3
punkten svarar konsumenten för obehörig an-
vändning av identifikatorn till ett belopp om
högst 150 euro. Denna begränsning tillämpas
dock inte om han eller hon har förfarit med
uppsåt eller grov oaktsamhet.

Konsumenten svarar däremot inte för obe-
hörig användning av identifikatorn

1) till den del som identifikatorn har an-
vänts efter det att kreditgivaren har underrät-
tats om att identifikatorn har försvunnit, obe-
hörigen innehas av någon annan eller an-
vänds obehörigen, eller

2) om kreditgivaren har försummat att se
till att innehavaren av identifikatorn har möj-
lighet att uppfylla sin anmälningsplikt enligt
1 mom. 3 punkten, eller

3) om säljaren eller tjänsteleverantören el-
ler någon som i egenskap av representant för
en sådan har tagit emot identifikatorn inte på
behörigt sätt har försäkrat sig om innehava-
rens rätt att använda sig av denna.

Trots bestämmelserna i 3 mom. är konsu-
menten ansvarig för obehörig användning av
en identifikator om han eller hon uppsåtligen
gjort en oriktig anmälan eller handlat bedräg-
ligt på annat sätt.

Bestämmelser om olika typer av krediter

41 §

Förhandsinformation

För konsumentkrediter som är knutna till
brukskonton och som enligt avtalsvillkoren
har en kredittid på högst tre månader eller där
kreditbeloppet ska återbetalas efter anfordran,
ska kreditgivaren och kreditförmedlaren, utö-
ver vad som på något annat ställe i lag be-
stäms om att lämna information, innan ett
kreditavtal ingås ge konsumenten informa-
tion om följande:

1) kreditgivaren,
2) den typ av kredit som erbjuds, kredit-

kostnaderna och återbetalningen av krediten,
3) påföljderna vid avtalsbrott,
4) konsumentens lagbestämda rättigheter.
Bestämmelserna i 1 mom. om den infor-

mation som ska lämnas innan avtal ingås
tillämpas också om kreditgivaren till följd av
konsumentens betalningssvårigheter ingår ett
sådant avtal om betalningsarrangemang med
konsumenten som i fråga om villkoren inte är
oförmånligare för konsumenten än det ur-
sprungliga kreditavtalet.

Närmare bestämmelser om den informa-
tion som ska lämnas utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

42 §

När förhandsinformation lämnas per telefon

Om en konsument per telefon ansöker om
att omedelbart få tillgång till en kredit som
avses i 41 § 1 mom., ska konsumenten få den
information som föreskrivs i 6 a kap. 10 §
1 mom. och 2 mom. 1 och 3—6 punkten och
information om typen av kredit och om åter-
betalningen. Närmare bestämmelser om den
information som ska lämnas utfärdas genom
förordning av statsrådet.
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Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också
om konsumenten per telefon ansöker om att
få ingå ett sådant avtal om betalningsarrang-
emang som avses i 41 § 2 mom.

43 §

När förhandsinformation lämnas i varaktig
form

Förhandsinformation enligt 41 § ska läm-
nas till konsumenten i god tid innan avtalet
ingås, på blanketten ″Europeisk konsument-
kreditinformation″ som gäller olika typer av
kredit eller i någon annan varaktig form en-
ligt kreditgivarens eller kreditförmedlarens
val. Närmare bestämmelser om blanketten
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett avtal på konsumentens begäran
ingås per telefon eller genom ett annat
medium för distanskommunikation som inte
gör det möjligt att lämna förhandsinformatio-
nen i varaktig form innan avtalet ingås, ska
kreditgivaren lämna uppgifterna enligt 45 §
i varaktig form utan dröjsmål när avtalet in-
gåtts.

Konsumenten ska dessutom på begäran
och utan avgift få ett utkast till kreditavtal.

44 §

Undantag som gäller dem som har kreditför-
medling som bisyssla

Bestämmelserna i 41—43 § om en kredit-
förmedlares skyldighet att ge konsumenten
information gäller dock inte en sådan säljare
eller tjänsteleverantör som arbetar som kre-
ditförmedlare vid sidan av sin huvudsyssla.

45 §

Kreditavtal som är knutna till brukskonton

Kreditavtal som är knutna till brukskonton
och som enligt avtalsvillkoren har en kredit-
tid på högst tre månader eller där kreditbelop-
pet ska återbetalas efter anfordran, ska upp-
rättas skriftligt och konsumenten ska få ett
exemplar av avtalet. Ett avtal får också ingås
på elektronisk väg på ett sådant sätt att kon-
sumenten kan bevara och återge avtalet i
oförändrad form.

I avtalet ska lämnas uppgifter om
1) kreditavtalets parter,
2) den typ av kredit som erbjuds, kredit-

kostnaderna och återbetalningen av krediten,
3) ångerrätten.
Närmare bestämmelser om den informa-

tion som ska lämnas i avtalet utfärdas genom
förordning av statsrådet. Ränta och avgifter
som grundar sig på kreditförhållandet får inte
tas ut hos konsumenten, om det inte har
överenskommits på det sätt som anges i 1
mom.

46 §

Informationsskyldighet under löptiden för
kreditavtal som är knutna till brukskonton

En kreditgivare ska regelbundet i ett kon-
toutdrag som lämnats i varaktig form ge kon-
sumenten följande uppgifter om konsumen-
tens kredit som är knuten till ett brukskonto:

1) tidsperioden som kontoutdraget avser,
2) kontotransaktioner med datum,
3) föregående kontoutdrags slutsaldo och

datum,
4) det nya saldot,
5) belopp och datum på betalningar som

konsumenten gjort till kreditgivaren,
6) ränta och eventuella andra avgifter som

tagits ut,
7) minsta belopp som konsumenten måste

betala som amortering av skulden.
Konsumenten ska i varaktig form informe-

ras om ändringar i räntan och andra avgifter
innan ändringarna träder i kraft. Om ränte-
ändringen är en följd av att referensräntan
ändrats, får det i kreditavtalsvillkoren avtalas
att informationen lämnas till konsumenten på
det kontoutdrag som anges i 1 mom., under
förutsättning att uppgifterna om den nya refe-
rensräntan offentliggörs på behörigt sätt och
dessutom är tillgängliga hos kreditgivaren.

47 §

Informationsskyldighet som gäller avtal om
brukskonto

Om något kreditavtal inte har knutits till ett
brukskonto, men det är möjligt för den som
tillhandahåller kontot att enligt prövning be-
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vilja konsumenten kredit i vissa fall genom
att tillåta att saldot överskrids, ska räntan för
överskridningen anges i avtalet om brukskon-
tot liksom också hur räntan bestäms och öv-
riga villkor som gäller räntan samt andra
avgifter för en överskridning och villkoren
för ändring av dessa avgifter. Uppgifterna
ska dessutom regelbundet lämnas till konsu-
menten i varaktig form.

Om konsumenten har överskridigt saldot
på sitt brukskonto avsevärt och detta har fort-
gått i mer än en månad, ska kreditgivaren
utan dröjsmål i varaktig form underrätta kon-
sumenten om följande:

1) att kontots saldo har överskridits,
2) beloppet på överskridandet,
3) den ränta som tas ut,
4) övriga avgifter till följd av avtalsbrottet.
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. om över-

skridning av brukskontots saldo gäller också
överskridning av kreditgränsen i ett kreditav-
tal som är knutet till ett brukskonto.

Vissa skyldigheter för kreditförmedlare

48 §

Information om behörighet

En kreditförmedlare ska i sin marknadsfö-
ring informera om sin behörighet att för-
medla konsumentkrediter, särskilt om uppgif-
ten sköts som ombud för en eller flera an-
givna kreditgivare eller som oberoende kre-
ditförmedlare.

49 §

Avgifter som tas ut av konsumenten

Innan ett avtal om kreditförmedling ingås
ska konsumenten i varaktig form informeras
om den avgift som tas ut för tjänsten.

Kreditförmedlaren har rätt till avgift av
konsumenten endast om konsumenten har in-
formerats om avgiften enligt 1 mom. och
överenskommelse om avgiften har träffats
skriftligen eller elektroniskt med konsumen-
ten på ett sådant sätt att konsumenten kan
bevara och återge avtalet oförändrat.

Kreditförmedlaren ska informera kreditgi-
varen om avgiftens storlek för att den effek-
tiva räntan ska kunna räknas ut.

Tillsyn

50 §

Påföljder

Kreditgivare och kreditförmedlare som
bryter mot bestämmelserna i detta kapitel får,
om det med hänsyn till konsumentskyddet är
nödvändigt, förbjudas att fortsätta eller upp-
repa sådant förfarande eller därmed jämför-
bart förfarande. Bestämmelser om utfärdande
av förbud och förenande av förbud med vite
finns i 2 och 3 kap.

51 §

Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att bestämmelserna i detta
kapitel följs utövas av konsumentombuds-
mannen och Konsumentverket samt av regi-
onförvaltningsverken såsom distriktsförvalt-
ningsmyndigheter underställda Konsument-
verket och även av Finansinspektionen när
kreditgivaren är ett av Finansinspektionens
tillsynsobjekt.

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta på
lämpligt sätt. Vid tillsynen över att 15 §
iakttas ger Kommunikationsverket på begä-
ran tillsynsmyndigheten ett utlåtande om hu-
ruvida den metod för elektronisk identitets-
kontroll som kreditgivaren använder uppfyl-
ler kraven i 8 § i lagen om stark autentisering
och elektroniska signaturer.

Kreditgivaren och kreditförmedlaren är
skyldiga att till tillsynsmyndigheterna över-
lämna de för tillsynen behövliga handlingar
som gäller konsumentkrediter.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2010.

På avtal som ingåtts innan denna lag trätt i
kraft tillämpas de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet.

På avtal som ingåtts innan denna lag trätt i
kraft tillämpas dock 13 § 1 mom. och 2 mom.
4 punkten, 14 § 2 mom. och 25 §.

På avtal om engångskrediter som ingåtts
innan denna lag trätt i kraft tillämpas dess-
utom 23 §.
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På avtal om fortlöpande krediter som in-
gåtts innan denna lag trätt i kraft tillämpas
dessutom 24 §, 30—32 och 46 § samt 47 §
1 mom. till den del momentet gäller regel-
bundna underrättelser till konsumenten i var-

aktig form, 2 mom. samt 3 mom. till den del
momentet gäller regelbundna underrättelser
till konsumenten i varaktig form och under-
rättelser om att kreditgränsen har överskri-
dits.

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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L a g

Nr 747

om registrering av vissa kreditgivare

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller näringsidkare som lämnar
konsumentkrediter som omfattas av tillämp-
ningsområdet för 7 kap. i konsumentskydds-
lagen (38/1978).

Lagen gäller inte
1) näringsidkare som Finansinspektionen

utövar tillsyn över med stöd av 4 § i lagen
om Finansinspektionen (878/2008),

2) näringsidkare som beviljar konsument-
krediter endast för finansiering av köp av
konsumtionsnyttigheter som de själva säljer,

3) staten, kommunerna eller andra offent-
liga samfund,

4) näringsidkare som är etablerade i en
annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och som tillfälligt erbjuder
konsumentkrediter i Finland.

2 §

Rätten att lämna konsumentkredit

Andra näringsidkare än de som avses i 1 §
2 mom. får lämna konsumentkrediter endast

om de är registrerade som kreditgivare enligt
denna lag.

3 §

Register över kreditgivare och register-
anmälan

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
för ett register över kreditgivare (kreditgivar-
register).

Den som har för avsikt att tillhandahålla
konsumentkrediter ska för anteckning i re-
gistret göra en anmälan till regionförvalt-
ningsverket. I registeranmälan ska ingå

1) de uppgifter som avses i 7 § 1 mom.
1 och 2 punkten,

2) en utredning över de personer som av-
ses i 5 § 2 mom. och vars tillförlitlighet ska
bedömas, om anmälaren är en juridisk per-
son,

3) en utredning över anmälarens utbildning
och arbetslivserfarenhet eller, om anmälaren
är en juridisk person, en utredning över den
utbildning och arbetslivserfarenhet som de
personer har som avses i 6 §.
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Anmälaren ska på begäran av regionför-
valtningsverket lämna också andra uppgifter
som behövs för att bedöma om förutsättning-
arna för registrering uppfylls.

4 §

Förutsättningar för registrering

Regionförvaltningsverket ska registrera
den som gör en registeranmälan som kredit-
givare, om anmälaren

1) har rätt att utöva näring i Finland,
2) inte har försatts i konkurs och, om an-

mälaren är en fysisk person, har uppnått
myndighetsålder och inte har fått sin hand-
lingsbehörighet begränsad,

3) är tillförlitlig,
4) har sådan kännedom om kreditverksam-

het som behövs med beaktande av verksam-
hetens art och omfattning.

Regionförvaltningsverket får vägra regist-
rering, om det med beaktande av omständig-
heterna är uppenbart att den som gjort anmä-
lan har för avsikt att tillhandahålla konsu-
mentkrediter som ombud för någon annan.

5 §

Tillförlitlighet

Den som gör anmälan anses inte tillförlit-
lig i den mening som avses i 4 § 1 mom. 3
punkten om han eller hon genom en laga-
kraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff
under de fem senaste åren före en bedömning
eller till bötesstraff under de tre senaste åren
före bedömningen för ett brott som kan anses
visa att personen i fråga är uppenbart olämp-
lig för att tillhandahålla konsumentkrediter
eller för att äga en sammanslutning eller stif-
telse som tillhandahåller konsumentkrediter
eller att vara styrelsemedlem eller suppleant,
verkställande direktör eller ställföreträdande
verkställande direktör eller på annat sätt med-
lem av högsta ledningen i en sådan samman-
slutning eller stiftelse, eller om han eller hon
annars genom sin tidigare verksamhet har
visat sig uppenbart olämplig för en sådan
uppgift.

Om den som gör anmälan är en juridisk
person gäller tillförlitlighetskravet verkstäl-

lande direktören och dennes ställföreträdare,
medlemmar och suppleanter i styrelsen, för-
valtningsrådet och jämförbara organ, ansva-
riga bolagsmän och andra som hör till den
högsta ledningen och även den som direkt
eller indirekt innehar minst en tiondel av
aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som
aktierna medför eller motsvarande ägande-
eller bestämmanderätt i en annan samman-
slutning.

6 §

Kännedom om kreditverksamhet

Om den som gör anmälan är en juridisk
person gäller kravet i 4 § 1 mom. 4 punkten
om kännedom om kreditverksamhet den hög-
sta ledningen. Om den som gör anmälan
också bedriver annan affärsverksamhet än
tillhandahållande av konsumentkrediter gäller
kravet de personer som faktiskt svarar för
kreditverksamheten.

7 §

Uppgifter som ska föras in i registret över
kreditgivare och anmälan om ändringar

I kreditgivarregistret antecknas
1) en enskild näringsidkares fullständiga

namn och personbeteckning eller, om sådan
saknas, födelsetid samt firma, eventuell bi-
firma, företags- och organisationsnummer el-
ler annan motsvarande beteckning och be-
söksadress till samtliga verksamhetsställen
med kreditverksamhet,

2) en juridisk persons firma, eventuella
bifirma, företags- och organisationsnummer
eller annan motsvarande beteckning och be-
söksadress till samtliga verksamhetsställen
med kreditverksamhet,

3) fullständigt namn och personbeteckning
eller, om sådana saknas, födelsetid för de
personer vars tillförlitlighet kontrollerats i
samband med handläggningen av registeran-
mälan,

4) fullständigt namn och personbeteckning
eller, om sådana saknas, födelsetid för de
personer vars kännedom om kreditverksam-
het kontrollerats i samband med handlägg-
ningen av registeranmälan,
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5) registerbeteckning och datum för regist-
reringen,

6) till kreditgivaren med stöd av 11 §
2 mom. meddelade varningar och sådana
uppmaningar och förbud som förenats med
vite,

7) skälet till strykning ur registret och när
detta har skett.

I registret antecknas också uppgifter om
dem som har meddelats ett förbud enligt 11 §
1 mom. att tillhandahålla konsumentkrediter
utan registrering. Dessa uppgifter och uppgif-
ter om sanktionerna enligt 1 mom. 6 punkten
ska strykas ur registret fem år efter utgången
av det år då förbudet eller någon annan sank-
tion påfördes.

Kreditgivaren ska utan dröjsmål anmäla
ändringar i de införda uppgifterna till region-
förvaltningsverket. När verksamheten upphör
ska kreditgivaren anmäla även detta till regi-
onförvaltningsverket.

8 §

Utlämnande av uppgifter

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) får personuppgifter läm-
nas ut ur registret i form av utskrifter, göras
allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät
eller lämnas ut på något annat sätt i elektro-
nisk form. Personbeteckningar får dock läm-
nas ut med stöd av denna lag endast om
uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i
teknisk lagringsform och mottagaren med
stöd av 13 § i personuppgiftslagen
(523/1999) eller med stöd av någon annan
lag har rätt att hantera personbeteckningen.

9 §

Ledningens skyldigheter

Kreditgivaren eller, om kreditgivaren är en
juridisk person, den högsta ledningen ska se
till att god kreditgivningssed iakttas i verk-
samheten och att verksamheten också i övrigt
bedrivs i enlighet med lag. Dessutom ska de
se till att de personer som deltar i verksamhe-
ten har tillräcklig yrkeskompetens för uppgif-
ten.

10 §

Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få
uppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
övervakar att denna lag följs.

Trots sekretessbestämmelserna ska en kre-
ditgivare på begäran ge regionförvaltnings-
verket de handlingar och uppgifter som be-
hövs för övervakningen.

Regionförvaltningsverket har rätt att ur det
bötesregister som avses i 46 § i lagen om
verkställighet av böter (672/2002) få de upp-
gifter som behövs för att utreda tillförlitlighe-
ten i fråga om en person som avses i 4 §
1 mom. 3 punkten och 5 § 2 mom. Bestäm-
melser om rätten att få uppgifter ur straffre-
gistret finns i straffregisterlagen (770/1993).

11 §

Tvångsmedel

Regionförvaltningsverket ska förbjuda till-
handahållande av konsumentkrediter som i
strid med denna lag sker utan registrering.
Om det finns särskilda skäl får förbudet
också meddelas så att det gäller en anställd
hos den som bedriver sådan verksamhet eller
någon annan som agerar för en sådan rörelses
räkning.

Om en kreditgivare försummar en skyldig-
het som följer av 7 § 3 mom. eller 10 §
2 mom., får regionförvaltningsverket upp-
mana kreditgivaren att fullgöra sin skyldighet
inom utsatt tid. Om kreditgivaren försummar
en skyldighet som anges i 9 §, får regionför-
valtningsverket ge kreditgivaren en varning.
Om försummelserna är allvarliga eller om de
upprepas trots uppmaning eller varning, får
regionförvaltningsverket förbjuda kreditgiva-
rens verksamhet helt eller delvis för viss tid,
dock för högst sex månader.

Regionförvaltningsverket får förena ett
förbud eller en uppmaning som avses i denna
paragraf med vite. Ett förbud som avses i
1 mom. ska förenas med vite, om inte detta
av något särskilt skäl är onödigt. Bestämmel-
ser om vite finns i övrigt i viteslagen
(1113/1990).
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12 §

Avregistrering

Regionförvaltningsverket ska avföra en
kreditgivare ur kreditgivarregistret, om

1) kreditgivaren har upphört med sin verk-
samhet,

2) förutsättningarna för registrering i 4 §
1 mom. 1—3 punkten inte längre uppfylls,

3) kreditgivaren tillhandahåller konsu-
mentkrediter som ombud för någon annan,

4) förutsättningen för registrering i 4 §
1 mom. 4 punkten inte längre uppfylls, och
kreditgivaren inte inom den tidsfrist som re-
gionförvaltningsverket har angett i sin upp-
maning har anmält nya personer som uppfyl-
ler kraven på kännedom om kreditverksam-
het, eller

5) det i kreditgivarens eller dess högsta
lednings verksamhet förekommer allvarliga
eller upprepade försummelser och kreditgiva-
ren redan tidigare har meddelats ett verksam-
hetsförbud för viss tid.

I samband med avregistreringen får regi-
onförvaltningsverket utfärda bestämmelser
om hur verksamheten ska avslutas.

13 §

Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen utan registrering till-
handahåller konsumentkrediter ska, om inte
strängare straff för gärningen bestäms någon
annanstans i lag, för kreditgivarbrott dömas
till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som bryter mot ett förbud som har
meddelats med stöd av 11 § och förenats med

vite får inte dömas till straff för samma gär-
ning.

14 §

Sökande av ändring i beslut av regionförvalt-
ningsverket

Bestämmelser om sökande av ändring i
beslut av regionförvaltningsverket finns i för-
valtningsprocesslagen (586/1996).

Ett i denna lag avsett beslut om avregistre-
ring och om verksamhetsförbud för viss tid
ska iakttas även om ändring har sökts, om
inte besvärsmyndigheten bestämmer något
annat.

15 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december
2010.

En registeranmälan får tas upp till behand-
ling innan denna lag träder i kraft och den
som har gjort anmälan får införas i kreditgi-
varregistret när denna lag träder i kraft.

16 §

Övergångsbestämmelser

Den som när denna lag träder i kraft utövar
verksamhet som enligt denna lag förutsätter
registrering får fortsätta med sin verksamhet
till dess beslut om införande i registret har
fattats, om den registeranmälan som avses i
3 § 2 mom. görs inom sex månader från
ikraftträdandet.

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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L a g

Nr 748

om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 14 a, 18 och 19 §, sådana de lyder i lag

769/1997, och
fogas till lagen nya 3 a, 14 b och 15 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 a §
Avtalsvillkor som avviker från bestämmel-

serna i denna lag till nackdel för låntagaren är
ogiltiga.

14 a §
I reklam för lån ska den effektiva räntan

anges, om låneräntan, någon annan sifferupp-
gift som beskriver lånekostnaden eller någon
annan information om villkoren i låneavtalet
framgår av reklamen. I detta fall ska dess-
utom följande information framgå av rekla-
men:

1) låneräntan och övriga kostnader för lå-
net och pantsättningen,

2) lånebeloppet,
3) låneavtalets löptid,
4) lånebeloppet och lånekostnaderna sam-

manlagt.
Den effektiva räntan och övrig information

enligt 1 mom. ska motsvara de lånevillkor
som pantlåneinrättningen vanligen erbjuder.
Bestämmelser om hur den effektiva räntan
ska beräknas och om de antaganden som ska
användas för detta utfärdas genom förordning
av justitieministeriet.

14 b §
Pantlåneinrättningen ska handla ansvars-

fullt vid kreditgivningen. Det förutsätts sär-
skilt att inrättningen inte marknadsför ett lån
så att marknadsföringen tydligt bidrar till att
försämra lånesökandens förmåga att noggrant
överväga krediten.

15 a §
Pantlåneinrättningen ska ge den som ansö-

ker om lån följande uppgifter innan låneavta-
let ingås:

1) lånebeloppet,
2) låneräntan och övriga kostnader för lå-

net och pantsättningen,
3) när lånet förfaller,
4) övriga lånevillkor,
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5) rätten enligt 19 § att återbetala lånet i
förtid och hur en eventuell kompensation be-
stäms,

6) den effektiva räntan.
På begäran av den som ansöker om lån ska

pantlåneinrättningen lämna uppgifterna
skriftligen eller i annan varaktig form.

18 §
En pantlåneinrättning har rätt att för bevil-

jade lån utöver ränta ta ut ersättningar som
motsvarar kostnaderna för långivningen och
pantsättningen. Den på pantkvittot anteck-
nade räntan och beloppet av de ersättningar
som motsvarar de övriga lånekostnaderna får
inte under lånetiden ändras till låntagarens
nackdel.

En pantlåneinrättning får inte på förhand ta
ut ränta eller någon annan ersättning för låne-
kostnader.

19 §
Lånetiden ska vara högst ett år.
Innehavaren av pantkvittot har rätt att lösa

ut panten innan lånet förfaller genom att be-
tala lånekapitalet samt räntan och andra över-
enskomna lånekostnader för den tid som hän-
för sig till den kredittid som låntagaren ut-
nyttjat. Varje påbörjad månad efter lånetidens
begynnelsedag räknas då som en hel månad.

Ett lån får förnyas. Ett nytt pantkvitto eller
ett annat skriftligt avtal om förnyande ska
upprättas mellan pantlåneinrättningen och
innehavaren av pantkvittot.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2010.

På avtal som ingåtts innan denna lag trätt i
kraft tillämpas de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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L a g

Nr 749

om ändring av lagen om avbetalningsköp

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om avbetalningsköp (91/1966) 2 § 3 mom., 3 § 4 mom., 5 § 4 mom., 8 §

2 mom. och 19 a §, sådana de lyder, 2 § 3 mom., 3 § 4 mom., 5 § 4 mom. och 8 § 2 mom. i lag
386/1986 samt 19 a § i lag 893/1972,

ändras 1 a, 4, 9 och 10 §, sådana de lyder, 1 a § i lagarna 893/1972 och 86/1993, 4 § delvis
ändrad i lag 386/1986, 9 § i lagarna 386/1986, 86/1993 och 687/2003 samt 10 § i lag 386/1986,
samt

fogas till lagen nya 1 b och 1 c § som följer:

1 a §
Denna lag gäller inte avbetalningsköp där

säljaren är en näringsidkare och köparen en
konsument.

1 b §
Om priset på gods som marknadsförs med

avbetalningsvillkor anges ska samtidigt också
anges kontantpriset, avbetalningspriset, anta-
let betalningsposter och betalningstidens
längd. Om näringsidkaren marknadsför gods
med olika villkor, kan uppgifterna lämnas
som exempel på de avbetalningsvillkor som
näringsidkaren vanligen erbjuder.

Att möjligheten till avbetalning nämns an-
ses inte som sådan marknadsföring av gods
på avbetalningsvillkor som avses i 1 mom.

1 c §
Avbetalningsavtalet ska upprättas skrift-

ligt, det ska dateras samt undertecknas av
säljaren eller av en företrädare för säljaren
och av köparen. Köparen ska få ett exemplar
av avtalet.

Följande information ska lämnas i ett av-
betalningsavtal:

1) uppgifter om avtalsparterna,
2) uppgifter om föremålet för köpet och

om leveransen,
3) uppgifter och villkor i fråga om priset

och betalningen,
4) uppgifter om den behöriga myndigheten

vid avbetalningsuppgörelse.
Närmare bestämmelser om den informa-

tion som ska lämnas i avbetalningsavtalet
utfärdas genom förordning av statsrådet. Säl-
jaren har inte rätt att på grundval av avbetal-
ningsköp hos köparen ta ut ränta eller avgif-
ter som det inte har överenskommits om i det
avtal som avses i 1 mom., om inget annat
följer av bestämmelserna i denna lag om
försummelse av köparens betalningsskyldig-
het.

Om köparna är flera till antalet och åtmins-
tone en av dem är konsument ska bestämmel-
serna i 7 kap. i konsumentskyddslagen
(38/1978) iakttas vid ingåendet av avtalet.
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4 §
Om det vid uppgörelsen har konstaterats

att godsets värde överstiger det belopp som
enligt 3 § ska räknas säljaren till godo, har
säljaren inte rätt att återfå godset om inte
säljaren betalar överskottet till köparen eller,
om värderingen av godset har gjorts av en
utmätningsman, deponerar överskottet hos
denne.

Är godsets värde mindre än det belopp
som ska räknas säljaren till godo har säljaren
inte rätt att utöver godset utkräva mer än
skillnaden mellan dessa.

9 §
Om avtalet har ingåtts i enlighet med 1 c §

1 och 2 mom. får säljaren för att återfå godset
ansöka om handräckning hos utmätnings-
mannen på den ort där godset finns eller på
köparens bostadsort eller hemort.

Ansökan om handräckning ska göras
skriftligen. I den ska det uppges hur stor del
av avbetalningspriset som är obetald och, om
säljaren gör anspråk på ränta, gottgörelse för
försäkringspremie eller ersättning som avses i
3 § 2 mom. 5 punkten, hur stort belopp
anspråket gäller. Till ansökan ska fogas avta-

let i original tillsammans med en styrkt ko-
pia.

I fråga om handräckning av utmätnings-
mannen gäller i tillämpliga delar vad som
bestäms om meddelande om anhängighet
samt förhandsmeddelande och kallelse i 3
kap. 33 och 34 § i utsökningsbalken
(705/2007).

10 §
Handräckning får ges endast om det är

uppenbart att betalningen har fördröjts på det
sätt som anges i 2 § 1 mom. eller att köparen
på annat sätt har åsidosatt en förpliktelse vars
uppfyllande är av väsentlig betydelse för säl-
jaren.

Handräckning får inte ges om köparen gör
troligt att han på grund av en avtalsstridig
prestation från säljarens sida har rätt att hålla
inne köpeskillingen.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2010.

På avtal som ingåtts innan denna lag trätt i
kraft tillämpas de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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L a g

Nr 750

om ändring av 30 kap. 3 § i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 30 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 515/1999, som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

3 §

Konsumentkreditbrott

Den som i näringsverksamhet av en konsu-
ment eller av någon som lever i gemensamt
hushåll med konsumenten för en fordran som

grundar sig på konsumentkredit, i strid med
förbudet i 7 kap. 18 § i konsumentskyddsla-
gen (38/1978), tar emot en växelförbindelse
eller annan förbindelse eller för indrivning av
en konsumentfordran använder tratta, ska för
konsumentkreditbrott dömas till böter eller
fängelse i högst ett år.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2010.

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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L a g

Nr 751

om ändring av 29 § i kreditupplysningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditupplysningslagen (527/2007) 29 § som följer:

29 §

Information till registrerade

En fysisk person om vilken en första an-
teckning görs i ett kreditupplysningsregister
ska informeras om detta och om registrerades
rätt att yrka rättelse samt om vilken betydelse
betalningen av en fordran har för anteckning-
arna i kreditupplysningsregistret. Sådan in-
formation behöver dock inte ges när det är
fråga om registrering av uppgifter om före-
tagskopplingar.

Den som förvärvar personkreditupplys-
ningar om en registrerad för att använda dem
vid beviljande av kredit eller i sådant syfte
som anges i 19 § 2 mom. 4—6 punkten, ska
se till att den registrerade på förhand kan få

information om att personkreditupplysning-
arna används och om det register som anlitas.
Om ansökan om kredit förkastas utifrån per-
sonkreditupplysningar som erhållits ur regist-
ret, ska den som inbegärt uppgifterna dess-
utom genast efter beslutet underrätta den re-
gistrerade om användningen av kreditupplys-
ningarna samt om det register som uppgif-
terna har hämtats ur. Information behöver
inte ges när det är fråga om uppgifter om
företagskopplingar eller om förvärvande av
uppgifter om ett företags ansvarspersoner i
syfte att bedöma ett företags förmåga att
sköta sina åtaganden.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2010.

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax

RP 24/2010
EkUB 10/2010
RSv 89/2010

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

2561

4 /104

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20100024


L a g

Nr 752

om ändring av 10 kap. 2 § i handelsbalken

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 10 kap. 2 § i handelsbalken, sådan paragrafen lyder i lagarna 687/1988 och

127/2004, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

10 kap.

Om pant

2 §
— — — — — — — — — — — — —

När pant säljs ska också pantägarens in-
tresse beaktas.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 december
2010.

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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L a g

Nr 753

om ändring av 1 och 2 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000) 1 § och 2 § 2 mom.,

sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i lagarna 31/2005 och 1167/2009 samt 2 § 2 mom. i lag
789/2009, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om
1) utländska myndigheters och organisatio-

ners rätt att i Finland anhängiggöra ett sådant
förbudsföreläggande som avses i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om
förbudsföreläggande för att skydda konsu-
menternas intressen, nedan direktivet om för-
budsföreläggande, om verksamhet som har
sitt ursprung i Finland strider mot nedan i
2 mom. nämnda direktiv eller artiklar i direk-
tiven sådana de har genomförts nationellt i
den lag som blir tillämplig på verksamheten,

2) finländska myndigheters och förening-
ars rätt att anhängiggöra förbudsföreläggande
i en annan stat som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat,
om verksamhet som har sitt ursprung i staten
i fråga strider mot nedan i 2 mom. nämnda
direktiv eller artiklar i direktiven sådana de
har genomförts nationellt i den lag som blir
tillämplig på verksamheten.

Direktiv och artiklar i direktiven som avses
i 1 mom. är

1) Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder
som tillämpas av näringsidkare gentemot

konsumenter på den inre marknaden och om
ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga
affärsmetoder),

2) rådets direktiv 85/577/EEG för att
skydda konsumenten i de fall då avtal ingås
utanför fasta affärslokaler,

3) Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/48/EG om konsumentkreditavtal och
om upphävande av rådets direktiv
87/102/EEG,

4) artiklarna 19—26 i rådets direktiv
89/552/EEG om samordning av vissa be-
stämmelser som fastställs i medlemsstaternas
lagar och andra författningar om utförandet
av sändningsverksamhet för television, så-
dana de lyder i direktiv 2007/65/EG,

5) rådets direktiv 90/314/EEG om paketre-
sor, semesterpaket och andra paketarrang-
emang,

6) artiklarna 86—100 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2001/83/EG om upp-
rättande av gemenskapsregler för humanläke-
medel,

7) rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga
villkor i konsumentavtal,

8) Europaparlamentets och rådets direktiv
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94/47/EG om skydd för köparna vad avser
vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till
fast egendom på tidsdelningsbasis,

9) Europaparlamentets och rådets direktiv
97/7/EG om konsumentskydd vid distansav-
tal,

10) Europaparlamentets och rådets direktiv
1999/44/EG om vissa aspekter rörande för-
säljning av konsumentvaror och härmed för-
knippade garantier,

11) Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på
informationssamhällets tjänster, särskilt elek-
tronisk handel, på den inre marknaden (″Di-
rektiv om elektronisk handel″),

12) Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/65/EG om distansförsäljning av finan-
siella tjänster till konsumenter och om änd-
ring av rådets direktiv 90/619/EEG samt di-
rektiven 97/7/EG och 98/27/EG,

13) Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/123/EG om tjänster på den inre mark-
naden.

2 §

Utländska myndigheters och organisationers
rätt att anhängiggöra ärenden i Finland

— — — — — — — — — — — — —
Ett yrkande som avses i 1 mom. handläggs

av marknadsdomstolen. Yrkanden som gäller
förbjudande av verksamhet som strider mot
artikel 21 i det direktiv som nämns i 1 §
2 mom. 4 punkten eller mot det direktiv som
nämns i momentets 6 punkt handläggs dock
av Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet så som föreskrivs i läkeme-
delslagen (395/1987) och förbjudande av
verksamhet som strider mot artikel 7 i det
direktiv som nämns i momentets 5 punkt av
Konsumentverket så som föreskrivs i lagen
om paketreserörelser (939/2008).
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 december
2010.

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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