


–Olet ostanut puhelinliittymän, 
josta maksat jälkikäteen tässä 
olevien tietojen perusteella. 
–Puhelinliittymän myynyt yritys 
(eli velkoja) lähettää sinulle 
tämän maksettavaksi, eli olet 
yritykselle tämän verran velkaa 
liittymästä. 
–Tässä lukee velan summa ja 
eräpäivä, jolloin se pitää 
viimeistää maksaa.
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–Puhelinliittymän myyjä (eli 
velkoja) tai perintätoimisto 
haluaa tällä kirjeellä muistuttaa 
siitä, että lasku on erääntynyt eli 
sitä ei ole maksettu eräpäivään 
mennessä. 
–Tässä ilmoitetaan, mikä lasku on 
jäänyt maksamatta ja annetaan 
ohjeet laskun maksamiseen. 
–Tämä ei aiheuta 
maksuhäiriömerkintää.

–Toiselta nimeltään perintäkirje.
–Perintätoimisto lähettää sinulle 
tämän, jos et maksa 
puhelinliittymän laskua 
maksumuistutuksen jälkeen. 
–Jos et maksa velkaa tai ota 
yhteyttä, sinulle lähetetään vielä 
uusi tällainen. 
–Tämä ei aiheuta 
maksuhäiriömerkintää 
luottotietoihin.

–Tämä, toiselta nimeltään 
perintäkirje, voidaan lähettää, 
kun vähintään 14 päivää on 
kulunut edellisen perintäkirjeen 
lähettämisestä eikä velkaa ole 
maksettu.
–Tämän saaminen ei aiheuta 
maksuhäiriömerkintää 
luottotietoihin.

–Voit saada tämän, jos et ole 
maksanut velkaa muistutuksien 
ja maksuvaatimuksien jälkeen.
–Saat tämän käräjäoikeudelta. 
Jos et reagoi 14 päivän sisällä, 
niin käräjäoikeus antaa 
yksipuolisen tuomion ja velka 
menee ulosottoon.
–Tästä tulee maksuhäiriömerkintä 
luottotietoihin. 

–Sama kuin luottotietomerkintä.
–Merkintä rekisteröidään, kun 
saat maksamattomasta 
puhelinliittymän laskusta 
oikeuden tuomion.
–Luottotietomerkintä säilyy 
rekisterissä tietyn ajan, yleensä 
2-3 vuotta. 
–Tämä voi vaikeuttaa elämää 
monella tapaa. Se voi vaikuttaa 
esimerkiksi työpaikan, asunnon 
tai lainan saamiseen.



Moi! Voisiko laskun 
eräpäivää siirtää? 

Tai olisiko 
mahdollista maksaa 
pienemmissä osissa? 

Hei! Tehdään sinulle 
maksusuunnitelma. 
Kerro miten paljon 

pystyisit maksamaan 
kerralla niin mietitään 

yhdessä, mikä olisi 
paras vaihtoehto!
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