
Lista veloista ja luotoista 

Voit täyttää listan tietokoneella tai tulostaa listan ja täyttää sen käsin. 

 

 

 

 

Ohjeet listan täyttämiseen 
 
Velan tai velkojan nimi: Kirjaa tähän lainan, luoton tai osamaksun antajan nimi.  
Velan määrä: Kirjoita tähän velan tai luoton kokonaismäärä 
Kuukausierä: Nykyinen maksamasi kuukausierä  
Velan korko: velan kokonaiskorko. Löydät sen sopimuksesta, verkkopankistasi tai laskulta. 
KK-kulut: Moniin lainoihin tai velkoihin voi liittyä kuukausittaisia laskutuslisiä tai muita kuluja. Kirjaa 
ne tähän. 
Velan päättymispvm: Velan viimeinen maksupäivä, jos maksat velkaa takaisin nykyisellä tahdilla.  
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