PC Finance OÜ
laenulepingu üldtingimused
Kehtivad alates 01.11.2017

1. Mõisted
Laenuandja – PC Finance OÜ, registrikood 12323276.
Laenutaotleja – Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65
aastane füüsiline isik, kes on õigus-, teo-, ja
otsustusvõimeline Eesti Vabariigi seadusandluse alusel,
vastab Üldtingimustele ning on esitanud Laenuandjale
Laenutaotluse. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema
üks ja sama isik.
Laenutaotlus – Laenutaotleja tahteavaldus laenu
saamiseks, lepingu või graafiku muutmiseks, mille
laenutaotleja esitab kodulehe www.credito.ee kaudu.
Laenutaotlus on Lepingu lahutamatu lisa.
Laenusaaja – Laenutaotleja, kelle Laenutaotlus on
saanud positiivse vastuse ning kellega Laenuandja on
sõlmitud Lepingu.
Leping – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad
laenulepingu Üldtingimused koos kõigi võimalike
sõlmitud ja sõlmitavate lisadega.
Lepingupool või -pooled – Laenuandja ja Laenusaaja
koos või eraldi.
Laenulepingu üldtingimused – Laenuandja poolt
kehtestatud käesolevad ning tulevikus kehtima hakkavad
Lepingu tingimused.
Graafik – Laenulepingu üldtingimuste kohaselt koostatud
Laenu ja Intressi tasumise graafik, kus on esitatud
osamaksete arv, suurus(-ed) ja tähtajad. Graafik on
Lepingu üks lisadest. Kehtiv Laenugraafik on igal ajal
Laenusaajale kättesaadav iseteeninduse keskkonnas
www.credito.ee.
Hinnakiri – Laenuandja poolt kehtestatud dokument, mis
sätestab lepingu tasud ja muud Laenuandja kodulehel
avaldatud tasud.
Koduleht – internetis aadressil www.credito.ee asuv
Laenuandja veebileht ja iseteeninduskeskkond.

Laenu kasutamise eest. Intressi arvestamisel lähtub
Laenuandja tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja
360 päevasest aastast.
Krediidi
kulukuse
määr
–
Laenu
kogukulu
Laenusaajale, mida avaldatakse protsentides Laenu
netosummast tulenevate kulude (Laenu kulu) koormus
aastas eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud
tingimustel ja perioodi jooksul. Krediidi kulukuse määra
arvutamisel
lähtub
Laenuandja
Eesti
Vabariigi
rahandusministri määrusega kinnitatud valemist ja
ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast
koma.
Lisateenus – Maksepuhkus, Refinantseerimine, Lisalaen
ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud
täiendavad finantsteenused.
Maksepuhkus – Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajal
Maksegraafiku osamakseid edasi lükata valitud päevade
võrra ning kasutada Laenu pikendatud tähtaja jooksul.
Maksepuhkuse tasu – tasu, mida arvestatakse Laenu
tagastamise tähtaja pikendamise eest. Tasu summa
esitatakse
Laenusaajale
iseteeninduskeskkonnas
vastavalt Laenule.
Pangapäev – kalendripäev, mis
pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.

ei

ole

Refinantseerimine – Lisateenus, mis
tekkinud võlgnevust katta uue laenuga.

laupäev,
võimaldab

Lisalaen – Lisateenus, mille raames Laenuandja pakub
Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust.
Püsiklient – Laenusaaja, kes on taotlenud Laenu
vähemalt ühe korra ning tagastanud Laenu Laenuandjale
õigeaegselt vastavalt sõlmitud Lepingule.
Leppetahv – tasu, mida Laenusaaja kohustub tasuma
Lepingus sätestatud kohustuste rikkumisel.

Laenuotsus – Laenuandja nõustumine sõlmimaks
Laenutaotlejaga Lepingu Laenutaotleja poolt eelnevalt
iseteeninduskeskkonnas kinnitatud tingimustel.

2. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu
sõlmimine

Laen – rahasumma, mille Laenuandja
Laenusaajale vastavalt Lepingule.

2.1 Esmakordsel Laenu taotlemisel, tuleb Laenutaotlejal
registreerida Laenuandja kodulehel www.credito.ee, kus
Laenutaotlejal tuleb täita kõik kohustuslikud väljad ja
Küsimustiku enda maksevõime hindamiseks täidab
Laenutaotleja
iga
Laenu
taotlemisel.
Andmete
muutumisel
kohustub
Laenutaotleja
teavitama

laenab

Intress – Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu

PC Finance OÜ

Tartu mnt 56, 10115 Tallinn

T: 60 20 600

E: info@credito.ee

www.credito.ee

Laenuandjat või muutma need iseteenisnduskeskkonnas
www.credito.ee Laenutaotleja poolt Laenuandjale
edastatavad andmed enda isiku, maksevõime ja muude
tema maksevõime hindamiseks ja Lepingu sõlmimiseks
oluliste asjaolude kohta peavad olema tõesed ja
vajadusel dokumentaalselt tõendatavad.
2.2 Registreerimisega kinnitab Laenutaotleja sisestatud
andmete õigsust.
2.3 Registreeritud kasutaja saab esitada Laenutaotluse
iseteeninduskeskkonnas www.credito.ee Laenutaotlejal
tuleb valida sobiv Laenusumma ja Laenu periood. Pärast
sobiva Laenu valimist avaneb Graafik, millel on näha
Laenu osamaksete arv, suurus, Intress ja muud
Laenulepingu
tingimused,
mis
tuleb
kinnitada
nõustumisega, tehes märke vastavasse lahtrisse.
Laenutaotlus kinnitatakse saates SMS-i numbrile 17100
sisuga „CREDITO” või allkirjastades digitaalselt, mobiilID-ga.
2.4 Laenutaotleja on kohustatud enne Laenutaotluse
esitamist tutvuma põhjalikult Laenuandja kodulehelel
toodud selgitustega, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo
teabelehega, Lepingu üldtingimustega sh. Intressi,
perioodi ning kohustustega, mis tekivad Laenusaajal
juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid
kohustusi Lepingu kohaselt.
2.5 Laenutaotleja kinnitab, et ta on eespool märgitud p-s
2.4. nimetatud tingimuste ja teavega hoolikalt tutvunud,
on teadlik sellest, et krediidiasutuste poolt pakutavate
laenude krediidi kulukuse määr võib olla madalam, kui
Laenuandja poolt pakutavatel laenudel, kuid ei loe
Laenuandja võimalikku kõrgemat krediidi kulukuse määra
Lepingu puuduseks; Lepingu sõlmimine vastab tema
otsesele, tegelikule ja vabale tahtele ning ta soovib
sõlmida Lepingut Laenuandja kehtestatud tingimustel.
2.6 Laenutaotluse kinnitamisega kinnitab Laenutaotleja,
et:
2.6.1 kõik tema poolt Laenuandjale edastatud andmed
on tõesed ning vajadusel dokumentaalselt tõendatavad;
2.6.2 ta kasutab Laenu tarbimiseks ning tal ei esine
sõltuvust, mis sunniks teada laenu võtma (alkohol,
narkootikumid, hasartmängud jms);
2.6.3 tema majanduslik olukord võimaldab Lepingut
nõuetekohaselt täita, sh ei ole raskusi Laenu ja sellega
kaasnevate tasude tähtaaegse tagasimaksmisega
olemasoleva sissetuleku arvelt;

2.6.6 ta on tutvunud Graafikuga, saab sellest aru ning on
selles
toodud
maksete
suuruse
ja
tasumise
tähtaegadega nõus;
2.6.7 tema suhtes ei ole algatatud ühtegi kohtuvälist ega
kohtumenetlust sh pankrorimenetlust ega täitemenetlust,
mis võiks negatiivselt mõjutada tema maksevõimet;
2.6.8 ta on teadlik, et Üldtingimused, Graafik, Euroopa
tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja muud Lepingu
lisad
on
olemas
Laenuandja
Kodulehe
iseteenisnduskeskkonnas lepingu kestvuse aja jooksul
tasuta ning tal on võimalik need salvestada;
2.6.9 ta on Eesti Vabariigi seaduse järgi teo-ja
otsustusvõimeline isik ning tal on piiramata õigused ja
volitused Lepingu sõlmimiseks ja endale Lepinguga
võetud kohustuste täitmiseks.
2.7. Laenutaotluse kinnitamisega annab Laenutaotleja
Laenuandjale
õiguse
kontrollida
registritest
Laenutaotluses esitatud andmete õigsust, Laenutaotleja
maksekäitumist ja maksevõimet.
2.8. Laenuandjal on õigus täiendavalt võtta ühendust
Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud kontaktandmetel
ning õigus nõuda maksevõime analüüsi teostamiseks
täiendavaid
andmeid,
nt.
sissetulekut
ja/või
majanduslikku
olukorda
tõendavate
dokumentide
esitamist.
2.9. Positiivsest või negatiivsest Laenuotsusest teavitab
Laenuandja Laenusaajat telefoni või e-posti teel.
2.10 Esmakordse positiive Laenuotsuse korral võtab
Laenuandja Laenutaotlejaga ühendust ning suunab
Laenutaotleja enne Laenu väljastamist isikusamasuse
tuvastamiseks isikut tõendava dokumendiga (pass, IDkaart või Eestis väljastatud juhiluba) Laenuandja
kontorisse või AS-i Eesti Post postkontorisse.
2.11 Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb
Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuotsuse, sh
Laenutaotleja isikusamasus, maksevõime ja Laenu
väljastamist välistavate asjaolude puudumine on
tuvastatud.
2.12 Lepingu sõlmimisel kuvatakse Graafik, Laenu
tagasimaksed ja tähtajad Laenuandja Kodulehel
iseteeninduskeskkonnas.
2.13
Laenutaotleja
saab
taotleda
maksekäitumise korral mitu Laenu korraga.

korrektse

2.6.4 tal puuduvad tähtaegselt või nõuetekohaselt
täitmata jäänud kohustused, sh ei ole registreeritud
ühtegi kehtivat maksehäiret AS Krediidiinfo maksehäirete
registris või muudes taolistes makseinfo kogujate
andmebaasides;

2.14 Laenuandja ei vastuta võimaliku kahju tekitamise
eest temast mittesõltuvatest erakorralistest häiretest,
mida ta ei saa mõjutada ega likvideerida (nt võimalikud
tõrked sidekanalite töös jms).

2.6.5 ta on teadlik Laenu väljastamisega kaasneva
intressi
suurusest,
krediidikulukuse
määrast
ja
võimalikest
kuludest/sanktsioonidest
Lepingu
mittetäitmisel ning nõustub nendega;

2.15.
Laenuandjal
on
õigus
salvestada
kõik
sidevahendite (telefon, arvutivõrk) teel Laenutaotleja
poolt tehtud toimingud, sh isikuandmete edastamine,
eesmärgiga hinnata klienditeeninduse töö kvaliteeti,
lahendada Laenutaotleja võimelikke kaebusi ning
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vajadusel tõendada Laenuandja poolt sidevahendi kaudu
tehtud toiminguid ja tahteavaldusi.

5. Maksete tasumise kord

3. Laenu väljastamine

5.1 Laenu tagastamisel kohustub Laenusaaja märkima
ülekande tegemisel korrektse viitenumbri ning lisama
selgitusse: Laenusaaja nime ja/või isikukoodi ning
Laenulepingu numbri.

3.1 Krediidisumma makstakse välja ühes osas
Laenusaaja arveldusarvele ilma Laenusaaja täiendava
korralduseta
pärast
krediidikomisjoni
positiivse
laenutosuse langetamist hiljemalt 2 pangapäeva jooksul.
3.2 Laenu väljastamise aluseks on esmakordse Laenu
puhul Lepingu sõlmimine ja tulevikus uue Laenu puhul
vastav Laenutaotlus koos üldtingimuste kinnitusega.
3.3 Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja/või Laenu
Laenusaajale mitte väljastada, kui pärast Lepingu
sõlmimist, kuid enne Laenu väljastamist selgub, et:
3.3.1 Laenusaaja on Laenuandjale esitanud valeandmeid
enda, oma maksevõime või muude Lepingu sõlmimiseks
oluliste asjaolude kohta;
3.3.2 Laenusaaja majanduslik olukord on selliselt
halvenenud, et Laenu tagastamine on ohustatud, samuti
kui Laenusaaja on muutunud maksejõuetuks enne
Lepingu sõlmimist, kuid Laenuandjale sai see teatavaks
alles pärast Lepingu sõlmimist;
3.3.3 Laenusaajal on AS-i Krediidiinfo, muu makseinfo
koguja ja/või maksehäirete registri pidaja andmetel ja/või
muude avalike registrite alusel tähtaegselt ja/või
nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustusi kolmandate
isikute ees.

5.2 Kui Laenusaaja viivitab Laenu tagastamisega, on
Laenusaaja kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt
tasumata maksetelt iga viivitatud päeva eest viivist.
Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär.
5.3 Makset, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta
nõuetekohaselt tasutuks ning maksetähtaja möödumisel
on Laenusaaja kohustatud tasuma viivist jt sanktsioone
kuni identifitseerimiseni.
5.4 Kui Laenu maksetähtpäev või muu makse tasumise
tähtpäev langeb riigipühale, loetakse maksetähtpäevaks
sellele järgnev esimene tööpäev.
5.5 Kui Laenusaaja tagastab Lepingust tulenevaid
makseid osade kaupa, siis loetakse kohustused täidetuks
alljärgenvas järjekorras:
5.5.1 võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused ja
maksed;
5.5.2 Laenusumma;
5.5.3 Intress;
5.5.4 muud võimalikud kohustused.
5.6. Kui Laenusaajal on Laenuandjaga sõlmitud mitu
Lepingut, siis tasumise korral on Laenuandjal õigus
lugeda täidetuks maksetähtaja ületanud kohustus.
5.7. Kõik Lepingujärgsed maksed loetakse tasutuks
alates vastava summa laekumisest Laenuandja kontole.
Maksete teostamisel tuleb Laenuandjal arvestada
pankadevahelistele ülekannetele kuluva ajaga.

4. Laenu tagastamine ja Laenu
maksepuhkus
4.1 Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos
intressiga Lepingus märgitud Laenuandja kontole
hiljemalt maksetähtpäevaks, vastavalt Graafikule.

6. Laenu ennetähtaegne tagastamine

4.2 Laenu osamakse loetakse tasutuks, kui Graafikus
märgitud osamakse on laekunud kindlaksmääratud
tähtajal Laenuandja kontole. Laenuandja ei ole
kohustatud
ega
esita
osamaksete
tasumiseks
täiendavaid arveid.

6.1
Laenusaajal
on
õigus
tagastada
Laen
ennetähtaegselt, teatades antud soovist Laenuandjale
Kodulehel
iseteeninduskeskkonnas,
tavapostiga
saadetud omakäeliselt allkirjastatud kirjaga või e-posti
kaudu, teavitades tasumisest ette 7 päeva.

4.3 Laen makstakse tagasi samas vääringus, milles see
oli Laenusaajale väljastatud.

6.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku
hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu
ennetähtaegse tagasimaksmisega. Hüvitise suurus on 1
% ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui
Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus
kokkulepitud Laenu viimase tagasimakse tähtpäeva
vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5 %
ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see
periood ei ületa 1 aastat.

4.4 Laenusaajal on õigus saada Laenule maksepuhkust
Laenuandja iseteeninduskeskkonna kaudu. Laenusaaja
maksab maksepuhkuse eest tasu, mille suurus on
Laenusaajale nähtav iseteeninduskeskkonnas.
4.5 Laenupuhkus aktiveeritakse Laenusaaja poolt
Laenuandja kontole maksepuhkuse tasu laekumisel.
Peale
laekumist
on
Laenusaajale
iseteeninduskeskkonnas nähtav uus Graafik.
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ettemaksuks.
6.4 Laenu ennetähtaegne tagastamine loetakse
toimunuks, kui Laenusaaja poolt on laekunud Laen koos
kuni selle tagastamiseni sissenõutavaks muutunud
intressi ja punktis 6.2 nimetatud hüvitisega Laenuandja
kontole täies mahus enne Lepingus kokkulepitud
tähtaega.
6.5 Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu või ei tasu muid
rahalisi
kohustusi
Laenusaaja
poolt
Laenu
ennetähtaegse
tagastamise
teates
määratud
tähtpäevaks, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenu
ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu ülesütlemise
tahteavaldust teinud ning Leping jätkub endistel
tingimustel.
6.6 Laenu ennetähtaegane tagastamine ei vabasta
Laenusaajat Lepingu rikkumistest tulenevate kohustuste
täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetäthtaegset
tagastamist.

7.1 Laenusaajal on õigus taotleda Lisateenuse
(Maksepuhkus,
Lisalaen,
Refinantseerimine)
võimaldamist, esitades Laenuandjale vastavasisulise
taotluse Iseteeninduse kaudu, järgides sealjuures
Iseteeninduses toodud Lisateenusele ettenähtud juhiseid
ja nõudeid ning nõustudes Lisateenusega seotud
eritingimusega.
Lisateenuse
kasutamiseks
peab
Laenusaaja olema Iseteenindusse sisselogitud.
7.2. Lisateenuse taotluse menetlemisel ning Lisateenuse
taotluse rahuldamise korral vastavasisulise Lepingu lisa
sõlmimisel, lähtutakse Üldtingimuste p-s 2 toodud
põhimõtetest.
7.3. Lisateenuse kasutamise tagajärjel võivad muutuda
Laenu põhitingimused (nt laenusumma, intress, krediidi
kulukuse määr jne.)
7.4. Kui Laenusaaja soovib tellida Laenuandjalt
täiendavaid teenuseid (nt dokumentide ja tõendite
väljastamine, enammakstud summa tagastus), siis
kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale teenustasu
vastavalt hinnakirjale.

8.2.2 kui on tekkimas või on tekkinud raskus Lepingust
tulenevate kohustuste täitmisel;
8.2.3 igast algatatud või tema vastu suunatud
vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui
see võiks halvendada Laenusaaja majanduslikku
olukorda, samuti sellest kui ta on esitanud kohtule
avalduse võlgade ümberkujundamiseks;
8.2.4 kui ta on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu
rahalise
kohustuse
kolmanda
isiku
ees.
Laenukohustusena käsitatakse kohustusi, mis on
tekkinud laenamise, liisingu või tagatistehingute (sh
käendamise) tulemusena;

8.1 Laenusaaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal
kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku
täitmiseni
kontrollida
Laenusaaja
majanduslikku
olukorda, mille eesmärgiks on hinnata Laenusaaja poolt
esitatud andmete tõepärasust ning Laenusaaja võimet
täita Lepingulisi maksekohustusi. Laenusaajal on
kohustus esitada tema majanduslikku olukorda
puudutavat informatsiooni hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva
jooksul alates vastava nõude saamisest Laenuandja
poolt.
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8.2.6 kui muutuvad isiku- või kontaktandmed.
8.3. Üldtingimuste punktides 8.1, 8.2 sätestatud
kohustuste täitmata jätmisel kohustub Laenusaaja
maksma Laenuandjale Leppetrahvi 35 (kolmkümmend
viis) eurot. Laenusaaja kohustub maksma leppetrahvi 5
kalendripäeva
jooksul
alates
Laenuandjalt
vastavasisulise teate saamise päevast. Leppetrahv on
kokku
lepitud
sundimaks
Laenusaajat
täitma
Üldtingimuste p-des 8.1, 8.2. märgitud kohustusi ja selle
tasumine ei vabata Laenusaajat teistest Lepingust
tulenevate kohustuste täitmisest.
8.4. Laenusaaja poolt Laenu taotlemisel enda isiku,
maksevõime või muude Laenu andmiseks oluliste
asjaolude kohta ebaõigete andmete esitamisel või
andmete esitamata jätmisel kohustub Laenusaaja
tasuma leppetrahvi summas 5 (viis) eurot. Leppetrahv
on kokku lepitud sundimaks Laenusaajat täitma õigete
ja/või täiendavate andmete esitamise kohustust ja selle
tasumine ei vabata Laenusaajat teistest Lepingust
tulenevate kohustuste täitmisest.
8.5. Laenusaaja kohustub täielikult katma Lepingust
tulenevate kohustuste rikkumisega seotud võla
sissenõudmise kulud, kohtumenetluse kulud vastavalt
jõustunud kohtulahendile ning täitemenetluse kulud.

8. Laenusaaja muud kohustused

Tartu mnt 56, 10115 Tallinn

8.2.1 kui ta on sattunud olukorda, mis vähendab või võib
vähendada tema maksevõimet;

8.2.5 igast muust võimalikust asjaolust, mis halvendab
või võib halvendada majanduslikku olukorda tulevikus;

7. Lisateenused
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8.2 Laenusaaja on kohustatud ise teavitama Laenuandjat
5 (viie) kalendripäeva jooksul alates vastava asjaolu
ilmnemisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:

9. Lepingu muutmine
9.1
Laenuandjal on põhjendatud juhtudel õigus ette
teatamata muuta Laenusaaja poolt makstavat Intressi või
muud tasu tingimusel, et Laenusaajat teavitatakse sellest
viivitamatult ning Laenusaajal on õigus Laen
ennetähtaegselt tagastada.
9.2

Laenuandjal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu
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üldtingimusi, avaldades uued üldtingimused Laenuandja
kodulehel.
9.3 Laenuandja teavitab üldtingimuste muutmisest kliente
ette Kodulehel vähemalt 15 kalendripäeva enne
muudatuste jõustumist.
9.4 Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal
õigus Laen ennetähtaegselt tagastada, teatades antud
soovist
Laenusandjale
Laenuandja
kodulehel
iseteeninduskeskkonnas või e-posti kaudu.

10. Lepingust taganemine Laenusaaja
poolt
10.1 Laenusaajal on vastavalt võlaõigusseadusele
(edaspidi: VÕS) õigus taganeda Lepingust 14
(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Lepingu
sõlmimisest.
10.2 Kui Laenusaaja taganeb Lepingust, kohustub ta 14
(neljateistkümne)
kalendripäeva
jooksul
Lepingu
sõlmimisest
esitama
Laenuandjale
kirjaliku
taganemisavalduse. Avalduses peab olema märgitud
Laenusaaja nimi, isikukood, Laenulepingu number,
avaldus Lepingust taganemise ja Laenu ennetähtaegse
tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ning
allkiri.
10.3 Juhul kui Laenusaaja taganeb Lepingust, kohustub
Laenusaaja
tagastama
Laenuandjale
Laenu
viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne)
kalendripäeva jooksul taganemisavaldusele vastuse
saamise päevast. Selle mittejärgimisel loetakse, et
taganemisavaldust pole esitatud ega Lepingust
taganetud.

11. Lepingu ülesütlemine
11.1 Laenuandjal on õigus Leping ilma ette teatamata
üles öelda, teavitades ülesütlemisest Laenusaajat
kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis,
kui Laenusaaja ei esita hoolimata sellekohasest
nõudmisest dokumente ja teavet või kui esitatud
dokumendid ning andmed ei kõrvalda Laenuandja
kahtlust, et Lepingu sõlmimise eesmärgiks võib olla
rahapesu või terrorismi rahastamine.
11.2 Laenuandjal on õigus Lepingust taganeda või
Leping ilma ette teatamata üles öelda, kui peaks
ilmnema, et Laenusaaja on esitanud vääraid andmeid
Laenu taotlemisel, andnud tõele mittevastavaid kinnitusi,
pole täitnud Üldtingimuste punktides 8.1 ja 8.2 märgitud
kohustusi. Leping loetakse lõpetatuks 7 kalendripäeva
jooksul alates vastavasisulise teatise saamisest.
11.3 Laenuandja poolt Lepingu ühepoolse ülesütlemise
korral kohustub Laenusaaja koheselt tagastama Laenu
koos sissenõutavaks muutunud intressi, üldtingimuste
punktis 8.2 nimetatud hüvitise ning muude võimalike
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kuludega.
11.4 Laenuandja saab osade kaupa tagastatava Laenu
puhul Leping üles öelda Laenusaaja makseviivituse tõttu,
kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses
vähemalt 3 (kolme) üktseisele järgneva Graafikus toodud
Laenu ja Intressi maksetega ning Laenuandja on andnud
Laenusaajale vähemalt 2 (kahe) nädalase pikkuse
täiendava tähtaja viivitatud maksete tasumiseks koos
avaldusega,
et
Laenuandja
ütleb
maksete
mittelaekumisel vastava tähtaja jooksul Lepingu üles ning
nõuab Lepingust tuleneva viivituses oleva kohustuse
täitmist.
11.5 Juhul kui Üldtingimuste p-s 11.4 märgitud täiendava
tähtaja saabumisel ei ole viivituses oldud kohustused
täidetud või läbirääkimised Laenusaaja ja Laenuandja
vahel jäänud tulemuseta, loetakse Leping Laenuandja
poolt üles öelduks.
11.6 Lepingu ülesütlemisel Laenuandja poolt kohustub
Laenusaaja tasuma Lepingu kõik maksed hiljemalt 5
(viie) kalendripäeva
jooksul pärast Laenuandjalt
vastavasisulise teatise saamist.
11.7 Muus osas kohaldatakse Lepingu ülesütlemisele
seaduses sätestatut.

12. Isikuandmete töötlemine ja
konfidentsiaalsus
12.1 Laenutaotleja ja Laenusaaja annavad Laenutaotluse
esitamisega Laenuandjale täieliku ja tingimusteta
nõusoleku töödelda enda isikuandmeid, sealhulgas teha
päringuid pensioniregistrisse ning edastada isikuandmeid
kolmandatele isikutele üksnes Üldtingimustes ja
seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.
12.2 Laenuandja töötleb Lepingu raames või mis tahes
muul viisil Laenuandjale avaldatud järgmisi Laenutaotleja
ja Laenusaaja isikuandmeid:
12.2.1 isiklikud andmed;
12.2.2 kontaktandmed;
12.2.3 andmed töö või õpingute kohta;
12.2.4 finantsandmed;
12.2.5 andmed isiku usaldusväärsuse kohta;
12.2.6 uurismisasustuste, notarite, makushaldur, kohtu,
rahapesu andmebüroojärelpärimistest ning kohtutäituri
nõuetest saadud andmeid.
12.3 Isikuandmeid töödeldaks eesmärgiga hinnata
Laenutaotleja
maksevõimet
ning
finantsilist
usaldusväärsust, mis võimaldaks sõlmida, muuta ja täita
Laenulepingut,
sh
täita
Laenuandjal
tema
vastutustundliku laenamise kohustust; Laenuandja
teenuste pakkumiseks ning riskide vähendamiseks ja
ärahoidmiseks.
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alljärgnevale tabelile:
12.4 Samuti töötleb Laenuandja Laenutaotleja või
Laenusaaja
isikuandmeid
seadusest
tulenevate
kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine
uurimisasutustele, täituritle jne) ning oma rikutud õiguste
kaitsmiseks.
12.5 Laenusaajal on õigus edastada Laenutaotleja või
Laenusaaja isikuandmeid samasse kontserni kuuluvatele
isikutele; Laenulepingu sõlmimise, muutmise ja
täitmisega seotud isikutele, sealhulgas isikutele, kes
osutavad võlgade sissenõudmise (inkasso) teenust;
Laenuandja
nõustajatele
ja
audiitoritele;
andmekogudesse
sh
Creditinfo
Eesti
AS
maksehäireregistrisse
(õigus
üksnes
juhul
kui
Laenusaajal on nõuetekohaselt täitmata Lepingust
tulenev kohustus); isikutele, kellele Laenuandja soovib
või planeerib üle anda või loovutada Lepingust tulenevaid
õigusi ja kohustusi ning nõude loovutamisel uuele
võlausaldajale ja muudele kolmandatele isikutele seoses
vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi.

Lepingu kehtivusajal
I Meeldetuletuskiri
(olenemata saatmisviisist e-post, tavapost, sms)
II Meeldetuletuskiri
(olenemata saatmisviisist e-post, tavapost, sms)

tasuta
5€

Pärast lepingu lõppemist
Laen kuni 500 €
I Meeldetuletuskiri
(olenemata saatmisviisist e-post, tavapost, sms)
II Meeldetuletuskiri
(olenemata saatmisviisist e-post, tavapost, sms)
Maksimaalne sissenõudmiskulu olenemata
meeldetuletuskirjade arvust

15€
5€
30 €

Laen kuni 500 € - 1000€
12.6 Laenutaotlejal või Laenusaajal on õigus saada infot
isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta, sh
nõuda
ebaõigete
andmete
parandamist.
Tõendamiskoormis, et andmed on ebaõiged, lasub
Laenutaotlejal või Laenusaajal.

13. Lõppsätted
13.1 Leping on koostatud eesti keeles ja jõustub selle
sõlmimisel.
13.2 Andmete muutumisel tuleb Lepingupooltel teineteist
teavitada koheselt või esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates andmete
muutumisest.
13.3 Lepingupooltel ei ole lubatud avalikustada
kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste
osas teise Lepingupoole kirjaliku või kirljaliku
taasesitamise vormis esitatud nõusolekuta, va juhul, kui
teine Lepingupool rikub Lepingus võetud kohustusi ning
avalikustamine aitab kaasa Lepingu täitmisele ja/või
Laenuandja nõuete rahuldamisele või kohustus tuleneb
seadusest.

I Meeldetuletuskiri
(olenemata saatmisviisist e-post, tavapost, sms)
II Meeldetuletuskiri
(olenemata saatmisviisist e-post, tavapost, sms)
Maksimaalne sissenõudmiskulu olenemata
meeldetuletuskirjade arvust

20€
5€
40 €

Laen kuni üle 1000€
I Meeldetuletuskiri
(olenemata saatmisviisist e-post, tavapost, sms)
II Meeldetuletuskiri
(olenemata saatmisviisist e-post, tavapost, sms)
Maksimaalne sissenõudmiskulu olenemata
meeldetuletuskirjade arvust
Leppetrahv Üldtingimuste
rikkumise eest

p-de

8.1,

25€
5€
50 €
8.2

35 €

13.6 Laenuandjal on õigus loovutada Lepingust tulenev
nõue uuele võlausaldajale Laenusaaja vastu.

13.4.2. teate SMS-i teel saatmisest Lepingus märgitud
teise Poole telefoninumbrile;

13.7 Kui mistahes üldtingimuste säte osutub seaduse
muutumise tõttu või mistahes muul põhjusel tühiseks, ei
mõjuta see teiste laenulepingu sätete kehtivust. Sellisel
juhul teevad pooled kõik endast oleneva, et asendada
tühine säte selle tähendusele kõige lähedasema kehtiva
sättega. Pooled tõlgendavad mistahes käesolevate
üldtingimuste sätet selliselt ja eelistavad vaidluse korral
tõlgendust, mille kohaselt üldtingimuste säte oleks kehtiv
ja vastaks Laenuandja poolt üldtingimustega taotletud
eesmärgile.

13.4.3. teate liht või tähitud kirjana saatmisest 3
tööpäeva jooksul Lepingus märgitud teise Poole
postiaadressile.

13.8 Pooled on kokku leppinud pikendada aegumise
tähtaega kuni 10 aastani alates Lepingust tulenevate
nõuete sissenõutavaks muutumisest.

13.5 Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale
võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud vastavalt

13.9 Lepingule ja lepinguga reguleerimata küsimustele
kohaldatakse Eest Vabariigi õigust.

13.4
Kõik
teated
edastatakse
eesti
keeles
Laenutaotluses
ja/või
registreerimisel
märgitud
kontaktandmetele. Teated loetakse kättesaaduks:
13.4.1. teate e‐posti teel saatmisest Lepingus märgitud
teise Poole e‐posti aadressile;
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13.10 Kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused
lahendavad pooled omavaheliste läbirääkimiste teel
konfidentsiaalselt ega tee vaidluse lahendamise ajal
ja/või järgselt avaldusi ega kommentaare avalikkusele,
sh meediale.
13.11 Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal
õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse
tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse.
13.12 Poolte vahelised kohtuvaidlused lahendatakse
Harju Maakohtus.
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