
  EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO
TEABELEHT

1. Krediidiandja nimi ja kontaktandmed

Krediidiandja PC Finance OÜ, Registrikood 12323276

Aadress Pirita tee 20, Tallinn 10127

Telefon +372 60 20 600

E-post info@credito.ee

Veebiaadress www.credito.ee

2. Krediiditoote kirjeldus

Krediidi liik Tagatiseta tarbijakrediit

Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir 300,00€ - kasutusse võetav krediidisumma

Krediidi kasutusse võtmise tingimused

Krediidi kättesaamise viis ja aeg.

Krediidi saamiseks edastab klient krediidiandjale
taotluse. Taotlust saab esitada krediidiandja kodulehe
vahendusel. Laenutaotlus tuleb kinnitada saates sms
sõnumi numbrile 17100 sisuga CREDITO.
Krediidileping loetakse sõlmituks, kui krediidiandja teeb
taotluse põhjal positiivse krediidiandmise otsuse ning
esmasel laenamisel on kliendi isikusamasus
nõuetekohaselt tuvastatud. Krediidiandja väljastab
krediidi eurodes, kandes krediidi üle kliendi kontole
pärast krediidilepingu sõlmimist.

Tarbijakrediidilepingu kestus 180 päeva, 6 osamakset

Tagasimaksed Kliendi tehtavate tagasimaksete summa, arv ja sagedus
kajastatakse graafikus. Iga osamakse koosneb
krediidipõhiosa tagastamise summast ning intressist.

Kõigi tarbija poolt krediidi tagasimaksmiseks ja
krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete
kogusumma

300,00€ - krediidisumma
350,20€ - krediidi kogukulu

3. Krediidiga seotud kulud

Intressimäär aastas 55,30% - fikseeritud intressimäär

Krediidi kulukuse määr

Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase
protsendimäärana krediidisummast või krediidi
ülempiirist.

Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda erinevaid
pakkumisi.

73,00% aastas

Tüüpnäide: Krediidi kulukuse määr on 78,79% aastas.
Arvutamisel on arvesse võetud:
- krediidisumma 100€
- tagasimaksmise tähtaeg 6 kuud
- intress 58,70%
- lepingutasu 0€
Määr on arvestatud eeldusel, et krediidisumma võetakse
kasutusele kohe täies mahus.

Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks
pakutavatel tingimustel on kohustuslik

— sõlmida kindlustusleping või

— muu kõrvalleping

Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole
krediidiandjale teada, ei sisaldu need krediidi kulukuse
määras
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  Kaasnevad kulud

Maksetega hilinemisega kaasnevad kulud

Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised
tagajärjed (nt sundmüük) ning see võib raskendada
krediidi saamist.

Maksete hilinemisega kaasneb krediidiandjal õigus
nõuda:
• Viivist lepingus kokkulepitud määras
• Võlgnevusega seotud teatiste, kõnede ja sõnumite
saatmise teenustasud vastavalt lepingus kokkulepitud
määrale.

Maksete tasumata jätmisel lisanduvad võlgnevuse
sissenõudmisteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud
ja/või kohtutäituri tasud vastavalt teenuse osutaja
kehtestatud hinnakirjale. Kohtutäituri tasud on
sätestatud seaduses.

4. Muud olulised õiguslikud aspektid

Taganemisõigus

Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14
päeva jooksul.
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Krediidi ennetähtaegne tagastamine

Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või täielikuks
ennetähtaegseks tagastamiseks
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Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on krediidiandjal
õigus saada hüvitist

Hüvitise suurus on 1 % ennetähtaegselt tagasimakstud
krediidisummast, kui krediidisumma ennetähtaegse
tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud
krediidisumma viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline
periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5 % ennetähtaegselt
tagasimakstud krediidisummast, kui see periood ei ületa
1 aastat.

Päringud andmekogudest

Krediidiandja peab Teile andma viivitamata ja tasuta
teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui
päringu tulemusena otsustatakse Teile krediiti mitte
anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui
sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või
on vastuolus avaliku korra või julgeoleku
eesmärkidega.
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Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia

Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta
tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust ei
ole, kui krediidiandja ei soovi taotluse saamise ajal
lepingueelseid läbirääkimisi jätkata.
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