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laskurahoituspalvelu

yrityslainapalvelu

erämaksupalvelu

rahoituspalvelut

Myös rahoituskumppanilta pitää pystyä vaatimaan helppoutta, nopeutta 
ja edullisuutta.

Talenomin asiakkaana voit täyttää rahoitustarpeesi osana tavanomaisia 
taloushallinnon rutiineja suoraan Talenom Onlinen kautta. Rahoituksen 
hakeminen ei ole koskaan ollut näin oikea-aikaista, helppokäyttöistä ja 
nopeaa.

Talenomin Rahoituspalvelut, just on time
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laskurahoituspalvelu

Laskurahoitus on kiinteä osa myyntilaskutusta. Markkinoiden 
helpoimman ja kilpailukykyisen palvelun avulla pidät kassan 
tasapainossa rahoittamalla osan tai kaikki myyntilaskut. 
Samalla riski luottotappioista siirtyy rahoittajalle.

LASKUJEN HELPPO MYYNTI

Myös rahoituspalvelut voivat tuottaa yrittämisen iloa. Tilapäi-
seen kassavajeeseen pitää löytyä ratkaisu sillä hetkellä, kun 
tarve ilmenee. Mielestämme yrittäjän ei pitäisi joutua erilaisten 
hakemusten, anomusten ja vakuuttelujen viidakkoon. Rahoi-
tuskumppanilta pitää pystyä vaatimaan helppoutta, nopeutta 
ja edullisuutta. 

Talenomin asiakkaana voit täyttää rahoitustarpeesi osana ta-
vanomaisia taloushallinnon rutiineja suoraan Talenom Onlinen 
kautta. Rahoituksen hakeminen ei ole koskaan ollut näin help-
poa ja nopeaa.

SOVELTUVUUS

• Yritykselläsi on käytössä Talenom Myyntilaskutuspalvelu.
• Yrityksesi lähettää laskuja osakeyhtiöille, kaupungeille, 
 kunnille, valtiolle tai julkisille laitoksille, joille on 
 löydettävissä luottoluokitus.

HINNOITTELU

• Maksuton käyttöönotto.
• Rahat tilillä seuraavana päivänä.
• Vain rahoituskorko, ei muita kuluja.
• Hintaan vaikuttavat loppuasiakkaan luottoluokka 
 sekä laskussa oleva maksuehto. 
 
Esimerkki hinnasta 
 
14 päivän maksuehto, 10 000 € lasku ja laskutettavan 
asiakkaan luottoluokka on AAA. 
 
• Ostetun laskun hinnasta vähennetään korkokuluina   
 1,09 % (109 €)
• Rahoitusyhtiö pidättää hinnaston mukaisen 
 takuuosuuden 2,60 % (260 €)
• Rahoitusyhtiö maksaa asiakkaalle 10 000 €  
 - (109 € + 260 €) = 9 631 €.
• Laskutettavan asiakkaan maksaessa laskun eräpäivään  
 mennessä, rahoitusyhtiö palauttaa takuuosuuden  
 (260 €) asiakkaalle.
• Jos laskutettava maksaa laskun eräpäivän jälkeen,  
 takuuosa palautetaan yhtä monen päivän päivähinnalla  
 vähennettynä, kuinka monta päivää laskusaatava on  
 maksettu takaisin eräpäivän jälkeen.
 
Esimerkin hintatiedot ovat on viitteellisiä.

Tarkemman hinnaston ja lisätietoja palvelusta saatte ole-
malla yhteydessä Talenomin asiakaspalveluun puhelimitse 
0207 525 000 tai sähköpostitse info(a)talenom.fi

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Talenom Onlinen tai oman yhteyshenkilön kautta.
2. Sähköinen asiakastietolomake.
3. Sähköinen allekirjoitus.
4. Käyttöönotto-ohjeistus sähköpostilla ja koulutus. Kun  
 rahoitustarve on aamulla, voit rahoittaa laskuja jo illalla. 

Palvelun tuottaa Arex European Market Limited.
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erämaksupalvelu

Helppo keino tasapainottaa kassatilannetta sesongin, yllättä-
vän hankinnan tai liiketoiminnan muutoksen tuomalta vaihte-
lulta. Jokaisen laskun kohdalla voit valita tavan maksaa laskun 
yrityksen tililtä heti tai sopivissa erissä myöhemmin!

HINNOITTELU

• Ilmainen käyttöönotto. 
• Selkeä hinnoittelu: vain rahoituskorko, ei muita kuluja.
• Tasaerät asiakkaan valitseman maksuajan mukaisesti. 
• Hinta alkaen 4,5 % rahoitettavan laskun loppusummasta 
 (laina-aika 2 kk, lasku maksetaan 8 erässä). 
• Hintaan vaikuttaa asiakkaan luottoluokka ja taloustiedot  
 sekä valittu maksuerien lukumäärä.
• Lainan hakeminen on maksutonta. 
• Lainan korko on kiinteä koko laina-ajan. Korko  
 määräytyy lainanhakijan ja -antajan tekemän  
 sopimuksen perusteella.
• Lainan välityspalkkio on 4,5 % myönnetystä lainapää- 
 omasta, minimi 500 €.
• Lainan tilinhoitomaksu on 0,084 % / kk alkuperäisestä  
 laina-pääomasta, minimi 12 € / kk.
• Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta peritään  
 1 % korvaus takaisinmaksetun lainan määrästä.
• Lyhennysohjelman muutos 15 €. 
• Lyhennysvapaa kuukausi 10 €. 
• Korkotodistukset 20 €.
• Saldotodistus 10 € (1 kpl / vuosi veloituksetta). 

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Talenom Onlinen tai oman yhteyshenkilön kautta. 
2. Sähköinen asiakastietolomake. 
3. Sähköinen allekirjoitus. 
4. Käyttöönottopuhelu ja koulutus. 
 Rahoitustarve aamulla, voit rahoittaa laskuja illalla. 

Palvelun tarjoaa Fellow Finance Oyj.

JOUSTAVUUTTA KASSATILANTEESEEN

Kun kassatilanteesi kaipaa laskun maksuhetkellä enemmän 
joustoa, voit ottaa käyttöön Talenomin Erämaksupalvelun. Ta-
lenomin Erämaksupalvelu kytkeytyy saumattomasti yhteen Ta-
lenomin Laskujen maksupalvelun kanssa. Maksa laskusi sinulle
sopivissa erissä, suoraan Talenomin Laskujen maksupalvelun 
kautta.

Saat itse valita, minkä laskun rahoitat ja montako maksuerää 
haluat. Rahoittaja maksaa laskun toimittajalle eräpäivään men-
nessä. Näin pystyt varmistamaan, että ostolaskusi tulee mak-
settua ajallaan. 

Erämaksupalvelun käyttöönotto on erittäin helppoa ja yksinker-
taista – sopimukseen vain sähköinen allekirjoitus ja palvelu on
valmis käytettäväksi.

Erämaksupalvelun avulla saat hoidettua maksut tavaran- ja pal-
veluntoimittajille sekä tärkeimmille sidosryhmille aina ajallaan.
Kirjanpito hoituu automaattisesti ja rahoituslaskut saapuvat 
maksettavaksi Talenomin Laskujenmaksupalveluun. Sinun ei 
tarvitse murehtia eräpäivistä. Tarvittasessa käytössäsi on osaa-
va ja aina tavoitettavissa oleva asiakaspalvelu.

SOVELTUVUUS

• Yritykselläsi on käytössä Talenom Laskujen maksupalvelu.
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YRITYSLAINAA VAIVATTOMASTI JA NOPEASTI

Talenom tarjoaa täysin sähköisen alustan yrityslainan hakuun il-
man perinteistä byrokratiaa. Yrityslainapalvelun avulla yrityslaina 
on haettavissa erittäin helposti ja nopeasti suoraan Talenom On-
linestä. Tarvittaessa saat tukea hakuun osaavalta asiantuntijalta. 
Saat ei-sitovan lainapäätöksen nopeasti.

FELLOW FINANCE

Yrityslaina
Joustavaa yrityslainaa käyttöpääomaksi ja investointeihin no-
peasti ilman turhia jonotteluita. Voit hakea yrityslainaa kiinteällä 
vuosikorolla, korko määräytyy lainanhakijan ja – antajan teke-
män sopimuksen perustella. Takaisinmaksun voit suorittaa joko 
kuukausilyhenteisenä tai kertasuorituksena. Täytä lainahakemus 
Talenom Onlinen etusivulta jo tänään ilman perinteistä byrokra-
tiaa sekä odottelua ja kuulet millä ehdoin yrityksesi voi saada 
rahoituksen.
• Liiketoimintaa on harjoitettu vähintään yksi tilika usi.
• Luottotiedot ja maksuhistoria ovat kunnossa.
• Kassavirta on riittävä haetun yrityslainan takaisinmaksuun.
• Yrityslainan käyttötarkoitus on edistää yritystä menesty- 
 mään jatkossakin.
• Omistaja ja/tai vastuuhenkilö takaa lainan tai lainalle saa- 
 daan reaalivakuus.
 
Hinnoittelu
• Lainan hakeminen on maksutonta.
• Lainan korko on kiinteä koko laina-ajan. Korko määräytyy  
 lainanhakijan ja -antajan tekemän sopimuksen perusteella.
• Lainan välityspalkkio on 4,5 % myönnetystä lainapääomasta,  
 minimi 500 €.
• Lainan tilinhoitomaksu on 0,084%/kk alkuperäisestä laina- 
 pääomasta, minimi 12 €/kk.
• Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta peritään 1 % kor- 
 vaus takaisinmaksetun lainan määrästä.
• Lyhennysohjelman muutos 15 €.
• Lyhennysvapaa kuukausi 10 €.
• Korkotodistukset 20 €.
• Saldotodistus 10 € (1 kpl/vuosi veloituksetta).

SOVELTUVUUS

• Yritykselläsi on käytössä Talenom Online -palvelu.
• Liiketoimintaa harjoitettu vähintään yksi tilikausi.
• Yrityksesi luottotiedot ja maskuhistoria ovat kunnossa.
• Yrityksesi kassavirta on riittävä haetun yrityslainan 
 takaisinmaksuun.
• Yrityslainan käyttötarkoitus on edistää yritystäsi 
 menestymään jatkossakin.
• Omistaja ja/tai vastuuhenkilö takaa lainan tai lainalle 
 saadaan reaalivakuus.

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Käyttöönotto Talenom Onlinen kautta. 

2. Lainasumma: Valitse sopivin laina ja kuukausittainen  
 maksuerä heti lainahakemuksen alussa.

3. Lainatarjous: Saat lainatarjouksen. Päätä rauhassa  
 hyväksytkö sen.

4. Lainan nosto: Jos hyväksyt tarjouksen, saat rahat  
 tilillesi jopa saman arkipäivän aikana.

yrityslainapalvelu

Hae yrityslainaa liiketoiminnan vauhdittamiseen ilman perin-
teistä byrokratiaa suoraan Talenom Onlinestä. Voit täyttää 
hakemuksen vaivattomasti ja saada päätöksen yrityksellesi 
sopivasta ratkaisusta nopeasti.

FUNDU

Yrityslaina
Talenom Onlinen kautta on mahdollista hakea yrityksesi tilan-
teeseen sopiva yrityslaina. Lupaamme nopean käsittelyn ja 
päätöksen. Ajantasaisen ja oikein laaditun kirjanpidon vuoksi 
mahdollinen myönnettävä laina on aina oikein hinnoiteltu, 
yrityksesi tilanne huomioiden.
 
• Lainan vakuutena käytetään pääsääntöisesti henkilöta- 
 kauksia.
• Laina-aika on yleensä 6–24 kk – tapauskohtaisesti tästä  
 voidaan poiketa.
 • Lainamäärä 25.000 eurosta ylöspäin.
• Laina soveltuu lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen ja  
 yrityksen elinkaarivaiheeseen.
 • Lainahakemuksen ja liitemateriaalin lähettämisen  
  jälkeen Fundun edustaja ottaa sinuun yhteyttä.
 • Nopeimmillaan rahat ovat tililläsi muutamassa päivässä.
 
Hinnoittelu
• Lainan korko määräytyy yrityksen tilanteen mukaisesti.
• Perustamismaksun lisäksi peritään avausmaksu ja järjes- 
 telypalkkio, jotka ovat sidoksissa haettavaan lainasummaan.
• Suomen yrittäjien jäsenenä saat 50 % alennuksen perus- 
	 tamismaksusta	(https://www.yrittajat.fi/jasenedut-2020).
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AREX EUROPEAN MARKET LIMITED

Vuonna 2014 perustettu AREX on rahoitusteknologiayhtiö, 
minkä kautta yritykset pääsevät joustavasti hakemaan 
lyhytaikaista rahoitusta suoraan rahoitusmarkkinoilta ilman 
välikäsiä. Pitkien maksuaikojen myyntilaskuihin sidotun ra-
han saa nyt kotiutettua heti kassaan sen sijaan, että yritys 
joutuu odottamaan viikkoja tai kuukausia asiakkaidensa 
maksuja.

www.arex.io

FELLOW FINANCE OYJ

Suomalainen vuonna 2013 perustettu Fellow Finance Oyj 
on Pohjoismaiden suurin ja ainoa euroalueella toimiva jouk-
korahoituspalvelu, jossa lainanantajat ja lainanhakijat koh-
taavat toisensa turvallisesti. Joukkorahoituspalvelussa yritys 
hakee rahoituksen suurelta joukolta sijoittajia. Yhtiölle on 
ainoana suomalaisena joukkorahoituspalveluna myönnetty 
maksulaitoksen toimilupa Suomen Finanssivalvonnalta. 
Fellow Finance on listattu Nasdaq First North Finland 
-markkinapaikalle. Suurimmat omistajat ovat perustajajäse-
net sekä Taaleri Oyj. 

www.fellowfinance.fi

FUNDU

Fundu perustettiin helpottamaan suomalaisten kasvuyritys-
ten rahoitusmahdollisuuksia. Kasvuyritysten pankkilainojen 
saanti on vaikeutunut ja osakesijoituksetkin ovat kiven alla. 
Silti rahoitukselle on kysyntää. Me suomalaiset olemme 
osaavaa ja innovatiivista kansaa – ja ideoiden toteuttamiseen 
tarvitaan rahoitusta. Haluamme kohdistaa sijoituksia sinne, 
missä niiden kansantaloudelliset vaikutukset ovat suurimmat. 
Haluamme kanavoida rahoituksen suoraan kasvuyritysten 
kassoihin, mahdollistamaan oikeita investointeja, rekrytointeja 
– ja talouskasvua. Tästä hyötyvät kaikki suomalaiset.

www.fundu.fi

TALENOM RAHOITUSPALVELUT, TUOTTAJAT

talenom online
VAIVATTOMASTI JA NOPEASTI

Osana taloushallinnon rutiinien hoitamista voit täyttää rahoi-
tustarpeesi suoraan Talenom Onlinen kautta – helposti, käte-
västi ja nopeasti. Osaava asiakaspalvelumme on tarvittaessa 
aina tavoitettavissasi. 

Asiakkaanamme rahoitustarpeesi on sähköistä, sujuvaa sekä 
helppoa ja voit nauttia yrittäjyydestä ilman huolia.
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Alajärvi 
Kiertotie 7 
62900 Alajärvi

Espoo 
Bertel Jungin aukio 5 
02600 Espoo

Espoonlahti 
Ulappakatu 1 
02320 Espoo

Helsinki 
Töölönlahdenkatu 2   
8.krs, 00100 Helsinki

Helsinki Kalasatama 
Työpajankatu  9 D 
00580 Helsinki

Hyvinkää 
Hämeenkatu 21–23 
05800 Hyvinkää

Hämeenlinna 
Talaskuja 3 C  
13200 Hämeenlinna

Joensuu 
Kauppakatu 35 (2.krs) 
80100 Joensuu

Jyväskylä 
Piippukatu 11 
40100 Jyväskylä

Järvenpää 
Emalitehtaankatu 5 C 
04410 Järvenpää

Kajaani 
Timperintie 13 A 
87400 Kajaani

Kalajoki 
Kasarmintie 3 
85100 Kalajoki

Kauniainen 
Karaportti 5 
02610 Espoo

Kempele 
Vihikari 10 
90440 Kempele 

Kerava 
Kumitehtaankatu 5 
04260 Kerava

Kirkkonummi 
Asentajantie 7, tila 1 
02400 Kirkkonummi

Kouvola 
Tommolankatu 9 
45130 Kouvola

Kuopio 
Satamakatu 13 A     
70100 Kuopio

Kuusamo 
Kitkantie 7 
93600 Kuusamo

Lahti   
Vapaudenkatu 15 B 86 
15140 Lahti

Lappajärvi  
Maneesintie 13 A 2 
62600 Lappajärvi

Lappeenranta 
Vapaudenkatu 2 
53100 Lappeenranta

Laukaa  
Laukaantie 22–24 
41340 Laukaa

Maalahti  
Teollisuustie 1 
66100 Maalahti

Mikkeli 
Maaherrankatu 14 
50100 Mikkeli

Muurame
Punasillantie 5 
40950 Muurame

Nurmijärvi
Kuonomäentie 2 
01800 Klaukkala

Oulu 
Yrttipellontie 2        
90230 Oulu

Pori 
Yrjönkatu 14, 2. krs 
28100 Pori

Pori Crazy Town 
Rautatienpuistokatu 7 
28130 Pori

Porvoo 
Rauhankatu 26 
06100 Porvoo

Rauma 
Sinkokatu 11 
26100 Rauma

Rovaniemi 
Rovakatu 30, 3. krs 
96200 Rovaniemi

Rovaniemi Napapiiri 
Teknotie 14 
96930 Napapiiri

Seinäjoki 
Tiedekatu 2 
60320 Seinäjoki

Suomussalmi 
Keskuskatu 16 
89600 Suomussalmi

Tampere 
Finlaysoninkuja 21 
33210 Tampere 

Tampere Lielahti 
Harjuntausta 1 
33400 Tampere

Tukholma 
Västmannagatan 4 
111 24 Stockholm

Tukholma 
Markörgatan 10  
136 44 Handen, Ruotsi

Turku 
Kauppiaskatu 11 
20100 Turku

Vaasa 
Kauppapuistikko 12 B 
65100 Vaasa

Vantaa 
Äyritie 16 
01510 Vantaa

Vimpeli 
Ylivainiontie 1 
62800 Vimpeli

Ylivieska 
Vierimaantie 5 
84100 Ylivieska

Myynti 0207 525 500
Puh. 0207 525 000 
info@talenom.fi 
www.talenom.fi

TALENOM OYJ

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan 
valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia 
asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimis-
toasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. 
Talenom Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.


