
 

PC FINANCE OÜ    Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn    T: 60 20 600    E: info@credito.ee    www.credito.ee 

Informatsioon, mis on oluline  
enne laenulepingu sõlmimist 

 
 

Üldosa  

Lepingu eelinfo eesmärgiks on informeerida sind 
sellest, millised on sinu õigused ja kohustused, kui 
otsustad sõlmida laenulepingu. Käesolevas 
dokumendis kirjeldatud tingimused on informatiivse 
sisuga. Laenulepingu sõlmimisel kehtivad 
konkreetses lepingus kokkulepitud tingimused.  

Enne laenulepingu sõlmimist peaksid:  

• endale selgeks tegema võetava 
kohustusega seotud riskid. Selleks mõtle 
veel korra läbi, kas PC Finance OÜ poolt 
väljastatav väikelaen, mille eesmärgiks on 
tarbimine, on sinu vajaduste ja 
võimalustega sobiv krediiditoode. 
Sealhulgas hinda enda rahalisi võimalusi, 
millal sul oleks võimalik laen tagastada 
ning kas suudad laenulepingu alusel 
väljastatud krediidisumma tagasi maksta, 
kui sinu sissetulekud peaksid tulevikus 
vähenema;  

• loe kindlasti lisaks laenulepingu eelinfole 
läbi lepingu tingimused, sh. laenulepingu 
üldtingimused, ja tutvu Euroopa 
tarbijakrediidi standardinfo teabelehega;  

• tutvu muude tingimuste ja dokumentidega 
(sh vastutustundliku laenamise 
põhimõtted), millele on sõlmitava lepingu 
tingimustes või protsessis viidatud. 

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda 
klienditeeninduse poole telefonil 60 20 600 või e-
post teel info@credito.ee  

Laenu taotluse esitamine, laenulepingu 
sõlmimine ja laenu väljastamine  

Kui oled otsustanud võtta laenu, siis tuleb sul 
esitada selleks laenuandja kodulehel laenutaotlus 
laenulepingu üldtingimustes sätestatud korras. 
Laenuleping loetakse sõlmituks, kui laenuandja 
teavitab laenusaajat positiivsest laenuotsusest.  

 

 

Juhime tähelepanu, et laenulepingu 
lahutamatuteks osadeks on laenulepingu 
üldtingimused ja laenu tagasimakse graafik, samuti 
tulevikus laenulepingusse tehtavad muudatused ja 
täiendused. Soovitame sul tutvuda laenu 
tagasimakse graafikuga, kus on toodud nii 
tagasimaksete suurused, tähtajad kui tagasimakse 
kujunemine. 

Pärast laenulepingu sõlmimist kannab laenuandja 
laenu (millest on arvestatud asjakohasel juhul 
maha lepingutasu) sinu pangakontole või sinu poolt 
näidatud kontole ilma täiendava korralduseta.  

Laenulepingust taganemine  

Sul on õigus taganeda laenulepingust 14 
(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates 
laenulepingu sõlmimisest. Taganemiseks pead 
esitama laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse.  

Juhul kui taganed laenulepingust, pead laenu 
tagastama laenuandjale viivitamatult, kuid mitte 
hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul 
taganemisavaldusele vastuse saamise päevast. 
Selle mittejärgimisel loetakse, et 
taganemisavaldust pole esitatud ega 
laenulepingust taganetud.  

Laenulepingust taganemine toimub vastavalt 
laenulepingu üldtingimustes sätestatule. 

Laenu tagastamine  

Laenu koos intressiga kohustud tagastama 
laenulepingus märgitud laenuandja pangakontole 
hiljemalt maksetähtpäevaks, vastavalt laenu 
tagasimaksegraafikule.  

Kui tagastad laenulepingust tulenevaid makseid 
osade kaupa, siis loetakse kohustused täidetuks 
alljärgnevas järjekorras:  
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• võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud 
kulutused ja maksed;  

• laenusumma;  
• intress;  
• muud võimalikud kohustused.  

Sul on õigus tagastada laen ennetähtaegselt, 
teatades antud soovist laenuandjat läbi 
iseteeninduskeskkonna või e-posti kaudu, 
teavitades tasumistest ette 7 päeva. Laenu 
ennetähtaegne tagastamine ei vabasta sind 
aenulepingu rikkumistest tulenevate kohustuste 
täitmisest, mis tekkisid enne laenu ennetähtaegset 
tagastamist. Samuti on laenuandjal õigus vastavalt  
laenulepingu üldtingimustele nõuda sinult hüvitist 
kahju eest, mis on otseselt seotud laenu 
ennetähtaegse tagastamisega (0,5 – 1 % 
tagasimakstud laenu summast).  

Kui sa pole teatanud laenuandjale laenu 
ennetähtaegse tagastamise soovist, siis loetakse 
sinu poolt ennetähtaegselt tasutud summad 
ettemaksuks.  

Laenu tagastamine toimub vastavalt laenulepingu 
üldtingimustes sätestatule. 

Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib 
endaga kaasa tuua lisakulusid tulenevalt viivistest 
ja maksemeeldetuletustest. 

Laenulepinguga seotud muud kulud  

PC Finance OÜ poolt osutatavate teenustega 
seotud tasude ja muude kulude ning samuti 
teenuste teostamise tähtaegade kohta saad infot 
PC Finance OÜ hinnakirjast, mis on kättesaadav 
kodulehel www.credito.ee.  

Lepingu rikkumise võimalikud tagajärjed  

Kui oled sõlminud laenulepingu ja oled selles 
kokkulepitud tingimusi mingil põhjusel rikkunud, 
võib juhtuda, et pead kandma täiendavaid kulusid 
nagu:  

• viivis ja/või trahv;  

• võla menetlemise kulud (nt 
meeldetuletuskirja saatmise tasu jms);  

• laenulepingu ülesütlemisega seotud kulud;  

• muud laenulepingu ja sellega seotud 
lepingute täitmisega seotud kulud (nt 

• inkasso, kohtu-, täite- või 
pankrotimenetlusega seotud kulud).  

Kui jätad osamakse või mistahes muu laenulepingu 
alusel tasumisele kuuluva summa tasumata või 
tasud seda osaliselt, on PC Finance OÜ-l õigus 
alates järgmisest päevast maksmata summalt (va 
intressilt ja viiviselt) arvestada viivist laenulepingus 
sätestatud määras. Viivise arvestamine lõpeb 
päeval, kui tasutud on kõik tasumisele kuuluvad 
summad. Lepingu rikkumise tagajärjed on 
sätestatud üldtingimustes. 

Laenulepingu ülesütlemine  

Teatud juhtudel on PC Finance OÜ-l õigus 
laenuleping erakorraliselt ja ilma etteteatamata üles 
öelda ning nõuda kogu krediidisumma 
tagasimaksmist koos  sissenõutavaks muutunud 
intressi, viiviste ja muude kuludega.  

Laenulepingu ülesütlemine toimub vastavalt 
laenulepingu üldtingimustes sätestatule. 

Kuidas vältida võlgade tekkimist?  

Eelpool esitatud informatsioon ja selgitused on sinu 
jaoks olulised, kui kaalud laenu taotlemist ja 
laenulepingu sõlmimist. Krediidisumma 
väljamaksmisest tekib kohustus, mille omamisega 
on alati olemas oht võlgade tekkimiseks. Seega, 
palume sul eeltoodut põhjalikult kaaluda ja juhul, 
kui sul tekib raskusi oma kohustuste täitmisega või 
sul tekib muid antud teemaga seotud lisaküsimusi, 
võta kindlasti ühendust PC Finance OÜ-ga.  

Vaidluste lahendamine  

Kõik sinu ja PC Finance OÜ vahelised vaidlused 
üritatakse võimaluse lahendada   läbirääkimiste 
teel, et saavutada kokkulepe. Kui kokkuleppele ei 
jõuta, lahendatakse vaidlused vastavalt PC 
Finance OÜ kehtivale Kliendi kaebuste 
menetlemise korrale, mis on kättesaadav PC 
Finance OÜ kodulehel www.credito.ee. 

 

 


