Vesivek-tilissä huomioitavia seikkoja:
1. Vesivek-tili -hakemus tulee tehdä molemmissa maksutavoissa. OP-hakemuskaavake on sama, olet
sitten maksamassa remontin kerralla tai kuukausierissä. Alla on ohjeistusta kaavakkeen täyttöön.
2. Vesivek-remontin aloittaminen edellyttää aina OP:n hyväksyttyä Vesivek-tili -päätöstä. Joten Vesivektili -hakemus kannattaa lähettää hyvissä ajoin, vaikka jo ennen edustajan tapaamista.
3. Vaikka hakisit rahoitusta isommalle summalle, OP laskuttaa sinua luonnollisesti vain toteutuneista
remonttikustannuksista. Huomioithan, että haettavan rahoituksen tulee olla vähintään remontin
loppusumma, jotta vältytään hankalilta lisälaskuilta.
4. Varsinainen lasku tulee OP Yrityspankin kautta. Jos sinulla on kysyttävää saamastasi
rahoituspäätöksestä, sinun kannattaa olla suoraan yhteydessä Osuuspankkiin, puh. 010 2525 811.
Klikatessasi TEE 30 PV MAKSUVAPAAHAKEMUS (tai rahoituskampanjoissa TEE 6 KK
MAKSUVAPAAHAKEMUS) aukeaa alla vasemmalla oleva ikkuna. Valitse ikkunasta Hae kertaluottoa. (Vaikka
olisit maksamassa remontin kerralla pois, valitse tässä Hae kertaluottoa. Samaa lomaketta käytetään myös
rahoitusta haettaessa, siksi ikkunassa käytetään kertaluotto-termiä.)
Seuraavassa ikkunassa kysytään haettavan luoton määrää, minkä pohjalta sinulle lasketaan kuukausierä 10
vuoden oletusmaksuajalla. Alla ohjeet sekä kertamaksuun että kuukausierät-rahoitukseen.

Ohjeet Vesivek-tilin kuukausierät vaihtoehtoon:
• Luoton määräksi syötä vähintään remontin kokonaishinta.
• Lomake ehdottaa sinulle kuukausittaista oletusmaksuerää, joka on laskettu 10 vuoden maksuajalla.
Tämä on siis minimi, joka sinun tulee maksaa kuukaudessa, voit aina suorittaa suuremman
kuukausierän, tai halutessasi voit milloin tahansa maksaa koko luoton pois.
Ohjeet Vesivek-tilin kertamaksu vaihtoehtoon:
• Täytä kohdat yllä olevan ohjeen mukaisesti, vaikkei suunnitelmissasi olekaan käyttää rahoitusta. Kun
saat OP Yrityspankilta ensimmäisen laskun, maksat vain oletuskuukausierän sijaan koko
remonttisumman, korottamasti ja kuluttomasti.
Esimerkki:
Tapio oli hakenut Vesivek-tili -päätöksen jo hyvissä ajoin, hänellä on aikomus maksaa pois koko remonttilasku
kerralla säästöjensä avulla. Luoton määräksi Tapio oli valinnut 20 000 euroa, kuukausieräksi lomakkeen laskuri
ehdottaa hänelle 240 €/kk. Itse remontti maksaakin 18 000 euroa, ja kuukauden kuluttua remontin
valmistumisesta Tapio sai ensimmäisen OP-laskun, 240 euroa. Tämän oletussumman sijaan Tapio syöttää
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laskun maksukenttään maksettavaksi summaksi 18 000 euroa. Näin maksu on hoidettu kerralla pois, ilman
kuluja ja korkoa.

Mutta jos Tapio muuttaakin mieltänsä ja haluaa ensimmäisen maksuerän tullessa jättää itselleen hieman
säästöjä? Hän voi tällöin maksaa ensimmäisessä erässä esimerkiksi 10 000 euroa. Näin hänelle jäi 8 000
euroa maksettavaksi haluamissaan erissä tulevina kuukausina. Korko alkaa kertymään vasta tästä 8 000
eurosta.

Seuraavissa hakemuskohdissa sinulta kysytään luotonhakuun liittyviä kysymyksiä koskien mm. työsuhdetta
sekä tuloja. Täytä kaikki kohdat huolellisesti. Hakemus kuitataan lopuksi hakijan henkilökohtaisilla
verkkopankkitunnuksilla, joten ne kannattaa pitää käden ulottuvilla.

Kysyttävää?
Vesivek asiakkaiden myyntilaskutus auttaa ja palvelee arkisin klo 8-16.
Katto- ja ränniremontit: soita 019 568 0241
Salaojaremontit: soita 010 205 9001
Jos sinulla on kysyttävää saamastasi rahoituspäätöksestä,kannattaa olla suoraan yhteydessä
Osuuspankkiin, puh. 010 2525 811.
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