AVBETALNINGSGUIDE

Under finansieringstiden står vi till din tjänst med allt som berör månadsrater,
försäkringar, försäljning av bilen, att föra bilen utomlands mm. Tag kontakt,
vi ger dig gärna råd.
Du kan kontakta oss per telefon, internet eller e-post, precis då det passar dig
bäst.
Berätta alltid ditt kund- eller avtalsnummer eftersom informationen i ett avtal
alltid är konfidentiell. Vi ger ut uppgifter endast åt den som gjort avtalet eller
åt en befullmäktigad person.

Kontaktuppgifter för vår kundtjänst:
Toyota Finance Finland Oy
öppet
må-fr klo 9.00 – 16.30
telefon
(09) 8518 2634
fax
(09) 8518 2649
e-post
toyota.rahoitus@toyota.fi
nätsidor
www.toyota.fi/rahoitus
postadress PB 12, 01451 Vanda

Vi erbjuder
FLEXIBILITET I LIVET.

eFaktura • för privatpersoner
Nätfaktura • för företag

Flytta förfallodagen

Vid behov kommer vi överens om en ny
förfallodag för rater som inte ännu har
förfallit. En flyttning av förfallodagen
träder i kraft efter en skriftlig bekräftelse
av oss. Vi debiterar flyttränta och en
behandlingsavgift för flytt av förfallodagen.

En större betalning än avtalat

Om du t.ex betalar två rater på en gång, kan
vi allokera ratens överstigande andel till
följande rater enligt den ursprungliga
betalningsplanen. I detta fall får du inte
en separat räntekompensation.
Ifall du vill avkorta en större extra summa
som avviker sig från den avtalade betalningsplanen, t.ex. 1.500 euro, ber vi dig i förväg
ta kontakt med vår kundtjänst för att komma
överens om en förändring i betalningsplanen
och övriga avtalsvillkor. För en förändring

i betalningsplanen debiterar vi en behandlingsavgift. I annat fall allokerar vi den
överstigande delen av raten enligt den
ursprungliga betalningsplanen och då får
du inte en separat räntekompensation.

Mindre avbetalningsrater

Det är även möjligt att komma överens
om mindre avbetalningsrater. Tag kontakt
med vår kundtjänst så gör vi en betalningsplan för den resterande skulden och kommer
överens om nya finansieringsvillkor och
behandlingsavgifter.

Betala bort krediten före avtalets slut

Den resterande skuldandelen hittar du alltid
under WEB-saldo på våra nätsidor. För
denna tjänst behöver du egna bankkoder.
Du kan också ringa vår kundtjänst eller
skicka en förfrågan per e-post så får du reda
på den resterande skuldandelen.
För betalning av hela den resterande
skuldandelen, använd samma referensnummer som i de vanliga avbetalningarna. Då
din betalning har registrerats hos oss,
skickar vi registreringsbevisets anmälningsdel (ägardokumentet).

Byte av bil under finansieringstiden i
en Toyota-affär

Vid byte av bil betalar vanligen bilaffären den
resterande skuldandelen till Toyota Finans
och drar av skuldandelen från bytesbilens
ersättningspris. Skillnaden blir dig till godo
t.ex som handpenning till din följande bil. Då
vi har fått ett skriftligt godkännande av dig
kan vi skicka registreringsbevisets anmälningsdel direkt till bilaffären som betalat den
resterande skuldandelen. I praktiken betyder
det skriftliga samtycket en kopia av beställnings- och köpebrevet eller överlåtelsebrevet.
Som avbetalningskyldig ansvarar du för
skulden, tills skulden i sin helhet är betald till
Toyota Finans.

Bilens försäljning under
finansieringstiden

Ifall du säljer bilen åt en privat person,
ansvarar du som kund hos Toyota Finans för
skuldandelen tills den är betald i sin helhet.
Avbetalningsbilens ägare (Toyotaåterförsäljaren eller Toyota Finans) skickar
registreringsbevisets anmälningsdel åt
den nya ägaren då en uppgift om bilens
försäjning, dvs. en kopia av överlåtelsebrevet, har erhållits.

Överflyttning av avtalet på en annan
person, dvs. innehavarbyte

På begäran kan avbetalningsavtalet överflyttas på en annan person eller ett företag.
Överflyttningen kräver ett positivt kreditbeslut för den nya gäldenären av antingen
Toyota Finans eller Toyota-återförsäljaren,
beroende på vem som äger bilen. Den nya
ägaren förbinder sig att betala den resterande skuldandelen enligt avbetalningsvillkoren. Vid överföringstidpunkten bör
samtliga förfallna avbetalningsrater vara
betalda. På begäran skickar vi en ansökningsblankett för byte av gäldenär åt den
föreslagna köparen. Blanketten skickas

med registrerad post. Vid en ansökan av
ett innehavarbyte debiteras en behandlingsavgift.

Förändring i fordonets
innehavaruppgifter

Till registreringsbeviset kan man lägga till
eller ta bort en annan innehavare, t.ex. för
ett boendeparkeringstillstånd. Tag i så fall
kontakt med vår kundbetjäning.

Försäkringar för dig och din bil

Toyota-återförsäljaren har kommit överens
med dig om bilens försäkringar. För en bil
som är finansierad med avbetalning måste
bilen ha en trafik- och kaskoförsäkring, som
inkluderar en krockskade-, älgskade-,
skadegörelse-, brand- och stöldförsäkring.
Dessutom måste en avbetalningsförsäkring
tas ifall den inte är inkluderad i kaskoförsäkringen.

Vid en förändring av fordonets innehavaruppgifter debiteras en behandlingsavgift.

Då finansieringstiden upphört
Då du betalat hela avbetalningsskulden till oss, får du registreringsbevisets anmälningsdel
på posten. Enligt TraFi bör
du registrera fordonet i ditt
namn på en besiktningsstation.
Förvara inte registreringsbevisets anmälningsdel i
bilen.

Bila utomlands

Då du är på väg utomlands med
en bil som är finansierad med
avbetalning, behöver du en fullmakt
av fordonets ägare (Toyota Finans
eller Toyota-återförsäljaren) att föra
ut bilen ur landet. Ifall fordonet ägs av
en Toyota-återförsäljare, be en fullmakt
av ifrågavarande återförsäljare.
Tag kontakt i god tid med ditt försäkringsbolag och kontrollera vad försäkringen
täcker utomlands.
En fullmakt av bilens ägare för att föra bilen
utomlands beviljas för den tid som resan tar,
dock högst för 3 månader. Förutsättningar
för att fullmakten beviljas, är att
• finansieringsavtalets alla förfallna rater
är betalda
• bilen har en i kraft varande trafik- och
kaskoförsäkring
• försäkringsraterna är betalda
För en resa utanför de Nordiska länderna
krävs ett Green Card. Om detta får du mer
uppgifter på ditt försäkringsbolag eller på
adressen www.vkes.fi
Green Card är ett internationellt bevis på
en i kraft varande trafikförsäkring. För en
fullmakt för att föra bilen utomlands
debiterar vi en behandlingsavgift. Försäkringarna måste vara i kraft under hela
finansieringstiden.

Vid olycksfall.

Gör en olycksfallsanmälan till ditt eget
försäkringsbolag och utför reparationerna
på fordonet i en märkesverkstad. Verkstaden skickar fakturan för reparationerna till
ditt försäkringsbolag. Ifall bilen inlöses pga.
av större skada betalar försäkringsbolaget
den resterande skuldandelen till Toyota
Finans. Ditt ansvar för avbetalningarna
upphör då försäkringsbolaget har betalt
restkulden till Toyota Finans.

Undervisningstillstånd för
förarutbildning

Förarutbildning och installation av extra
pedaler kräver ett tillstånd av fordonets
ägare, dvs. Toyota Finans eller Toyotaåterförsäljaren. Tag därefter kontakt med
besiktningsbyrån.

Adressförändring

Ifall du gjort en flyttanmälan till Itella Abp
(www.posti.fi/flyttanmalan), behöver du
inte meddela dina nya adressuppgifter även
åt Toyota Finans. Vi ber våra företagskunder
meddela adressförändringar till vår
kundtjänst.

