
PC Finance OÜ
laenulepingu tingimused Kehtivad alates 21.03.2020

1. Mõisted

Graafik  –  Üldtingimuste  kohaselt  koostatud  Laenu  ja
Intressi tasumise graafik, kus on esitatud laenumaksete
arv,  suurus(ed)  (sh  Laenu  põhiosa  ja  Intress)  ja
maksetähtajad. Kehtiv Graafik on igal ajal Laenusaajale
kättesaadav Laenuandja Kodulehe kaudu. 

Hinnakiri  –  Laenuandja  kehtestatud  hinnakiri
Laenusaajale osutatavate teenuste eest.

Iseteeninduskeskkond –  Laenuandja
iseteeninduskeskonnas aadressil www.credito.ee.

Intress  – Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu
Laenu  kasutamise  eest.  Intressi  arvestamisel  lähtub
Laenuandja  tegelikust  päevade  arvust  kalendrikuus  ja
360  päevasest  aastast.  Intressi  arvestatakse  ning  see
kuulub  Laenusaaja  poolt  tasumisele  alates  Lepingu
sõlmimisest  kuni  Graafiku  kohaselt  viimase  Laenu
osamakse tasumiseni.

Koduleht  –  Laenuandja  veebileht  aadressil
www.credito.ee.

Krediidi  kulukuse  määr –  Laenu  kogukulu
Laenusaajale,  mida  avaldatakse  protsentides  ja
väljendab  Laenu  netosummast  tulenevate  kulude
koormust Laenusaajale aastas eeldusel, et  Laenusaaja
täidab  Lepingust  tulenevaid  kohustusi  kokkulepitud
tingimustel  ja  tähtaegadel.  Krediidi  kulukuse  määra
arvutamisel  lähtub  Laenuandja  Eesti  Vabariigi
rahandusministri  määrusega  kinnitatud  valemist  ja
ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast
koma.

Laen  –  rahasumma,  mille  Laenuandja  laenab
Laenusaajale vastavalt Lepingule.

Laenuandja – PC Finance OÜ, registrikood 12323276.

Laenu  kogukulu –  Laen  ning  Laenu  kasutamise
lõpptähtpäevani tasumisele kuuluv Intress ja lepingutasu.
Laenu  kogukulu  hulka  ei  kuulu  Lepingust  tulenevate
kohustuste rikkumisest tulenevad tasud. 

Laenuotsus  –  Laenuandja  nõustumus  sõlmida
Laenutaotlejaga  Leping  Laenutaotleja  poolt  eelnevalt
esitatud andmete alusel.

Laenusaaja –  Laenutaotleja,  kelle  Laenutaotlus  on
saanud  positiivse  vastuse  ning  kellega  Laenuandja  on
sõlminud Lepingu.

Laenutaotlus  –  Laenutaotleja  tahteavaldus  Laenu
saamiseks,  lepingu  või  graafiku  muutmiseks,  mille
Laenutaotleja  esitab  Laenuandja  Kodulehe  kaudu.
Laenutaotlus on Lepingu lahutamatu osa.

Laenutaotleja – Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65
aastane füüsiline isik, kes on õigus-, teo- ja 

otsustusvõimeline Eesti Vabariigi seaduste alusel, vastab
Üldtingimustele  ning  on  esitanud  Laenuandjale
Laenutaotluse. 

Leping – Laenusaajaga sõlmitud laenuleping koos selle
kõigi sõlmitud või tulevikus sõlmitavate lisadega.

Lepingutasu -  tasu,  mida  Laenusaaja  maksab
Laenuandjale  Laenutaotluse  analüüsi  ja  Lepingu
sõlmimise ning Laenu väljastamisega seotud toimingute
eest.

Leppetrahv – tasu, mida Laenusaaja kohustub maksma
Laenuandjale Lepingus sätestatud kohustuste rikkumisel.

Lisalaen – Lisateenus, mille raames Laenuandja pakub
Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust.

Lisateenus –  Maksepuhkus,  Refinantseerimine,
Lisalaen  ning  muud  Laenu  kasutamisega  seotud
täiendavad finantsteenused. 

Maksepuhkus – Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajal
Graafiku osamakseid edasi lükata ning kasutada Laenu
pikendatud tähtaja jooksul.

Maksepuhkuse tasu – tasu, mida Laenusaaja maksab
Laenuandjale  Laenu  tagastamise  tähtaja  pikendamise
eest.  Tasu  summa  esitatakse  Laenusaajale
iseteeninduskeskkonnas vastavalt Laenule. 

Pangapäev –  kalendripäev,  mis  ei  ole  laupäev,
pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.

Pool – Laenutaotleja või Laenusaaja ja Laenuandja, 
koos nimetatud ka kui Pooled.

Püsiklient –  Laenusaaja,  kes  on  taotlenud  Laenu
vähemalt ühe korra ning on järjestikku tasunud vähemalt
5 laenumakset või vähemate  laenumaksete puhul kõik
laenumaksed või on tasunud kogu laenu.

Refinantseerimine –  Lisateenus,  mis  võimaldab
tekkinud  võlgnevus  restruktureerida  Laenusaajale
soodsamatel tingimustel (sh näiteks tähtaja pikendamine,
maksepäeva muutmine, Graafiku muutmine jne) 

Üldtingimused –  Laenuandja  poolt  kehtestatud
käesolevad  ning  tulevikus  kehtima  hakkavad
laenulepingu üldtingimused. 

2. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine

2.1. Enne  Laenu  esmakordset  taotlemist  registreerib
Laenutaotleja end Laenuandja Kodulehel, autentides
ennast  Smart-ID,  Mobiil-ID  või  ID-kaardiga  ning
täites registreerimisankeedi kõik väljad. 
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2.2. Registreerimisega kinnitab Laenutaotleja sisestatud
andmete õigsust.

2.3. Registreeritud kasutaja saab esitada Laenutaotluse
Laenuandja  Iseteeninduskeskkonnas,  täites  kõik
Laenutaotluse väljad. Laenutaotlus tuleb esitada iga
uue  Laenu  taotlemisel.  Laenutaotlejal  tuleb
Laenutaotluse esitamisel valida sobiv Laenu summa
ja  periood.  Pärast  sobiva  Laenu  valimist  avaneb
Laenutaotlejale  Graafik,  millel  on  näha  Laenu
laenumaksete arv, suurus(ed) (sh Laenu põhiosa ja
Intress)  ja  maksetähtajad.  Laenutaotluses  toodud
tingimustega  nõustumisel  saab  Laenutaotleja
esitada Laenutaotluse.

2.4. Laenutaotleja  on  kohustatud  enne  Laenutaotluse
esitamist tutvuma põhjalikult Laenuandja Kodulehel
toodud  laenulepingu  eelinfo  ja  Üldtingimustega,
samuti  Euroopa  tarbijakrediidi  standardinfo
teabelehega  ja  muu  teabega,  mis  Laenuandja  on
teinud  Laenutaotlejale  kättesaadavaks
Laenutaotluse esitamise käigus. 

2.5. Laenutaotleja  kinnitab,  et  on  hoolikalt  tutvunud
punktis   2.4  nimetatud  tingimuste  ja  teabega,  on
teadlik  sellest,  et  krediidiasutuste  poolt  pakutavate
laenude krediidi kulukuse määr võib olla madalam,
kui  Laenuandja  poolt  pakutavatel  laenudel,  ning
saab  aru  Laenuga  seotud  riskidest  ja  sellega
kaasnevatest kohustustest.

2.6. Laenuandjale  esitatud  andmete  muutumisel
kohustub  Laenutaotleja  teavitama  sellest
Laenuandjat või muutma enda andmed Laenuandja
Iseteeninduskeskkonnas.

2.7. Laenutaotluse  esitamisega  kinnitab  Laenutaotleja,
et:

2.7.1. ta on esitanud Laenutaotluse omal vabal tahtel
ning ilma kolmandate isikute mõjutusteta;

2.7.2. kõik  tema  poolt  Laenutaotluse  esitamisel
edastatud andmed on tõesed;

2.7.3. ta kasutab Laenu tarbimiseks;
2.7.4. Laen  vastab  tema  laenuhuvile,  -vajadusele  ja

finantsvõimekusele; 
2.7.5. tal ei esine sõltuvust, mis sunniks teda Laenu

võtma  (sh  alkohol,  narkootikumid,
hasartmängud);

2.7.6. tema  majanduslik  olukord  võimaldab  tal  täita
Lepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt;

2.7.7. tal  puuduvad  tähtaegselt  või  nõuetekohaselt
täitmata  jäänud  kohustused,  sh  ei  ole
registreeritud  tema  kohta  ühtegi  kehtivat
maksehäiret  Creditinfo Eesti AS  maksehäirete
registris või muus taolistes andebaasides;

2.7.8. ta  majanduslik  olukord  lubab  tal  Lepingut
sõlmida ja endale kohustusi võtta ning ta ei ole
Lepingu  sõlmimise  hetkel  teadlik  asjaoludest,
mis  võivad  negatiivselt  mõjutada  tema
maksevõimet;

2.7.9. ta  on  teadlik  Laenu  tingimustest  (sh
intressimäärast,  krediidi  kulukuse  määrast,
tasumisele  kuuluvast  summast  ja  Lepingu
mittetäitmisega  kaasnevatest  kuludest  ning
sanktsioonidest) ning nõustub nendega;

2.7.10. ta on tutvunud Graafikuga, saab sellest aru ning
on  selles  toodud  laenumaksete  suuruse  ja
maksetähtaegadega nõus;

2.7.11. tema suhtes ei ole algatatud ühtegi kohtuvälist
ega  kohtumenetlust,  sh pankrotimenetlust  ega
täitemenetlust,  mis võiks negatiivselt  mõjutada
tema  maksevõimet  ning  talle  ei  ole  teada
asjaolusid,  mis  võiksid  kaasa  tuua  selliste
menetluste algatamise tulevikus;

2.7.12. ta  on  teadlik,  et  Üldtingimused,  Graafik,
Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja
muud  Lepingu  lisad  on  kättesaadavad

Laenuandja  Iseteeninduskeskkonnas  kogu
Lepingu kestvuse aja tasuta ning tal on võimalik
need salvestada;

2.7.13. ta  on  tähelepanelikult  tutvunud  ja  saanud aru
Üldtingimustest  ja  Euroopa  tarbijakrediidi
standardinfo  teabelehest,  nõustub  nendega
ning  on  teadlik,  et  tal  on  õigus  saada
Laenuandjalt  täiendavat  teavet  Lepingu  ja
sellega seotud asjaolude kohta;

2.7.14. tema  teo-  ja  otsustusvõime  ei  ole  mistahes
ulatuses  piiratud  vastavalt  Eesti  Vabariigi
seadustele.

2.8. Laenutaotluse  kinnitamisega  annab  Laenutaotleja
Laenuandjale  õiguse  kontrollida  registritest  ja
muudest  andmebaasidest  Laenutaotluses  esitatud
andmete  õigsust,  Laenutaotleja  maksekäitumist  ja
hinnata Laenutaotleja krediidivõimelisust.

2.9. Laenuandjal  on  õigus  Laenutaotlejalt  nõuda
täiendavaid  andmeid  ja/või  dokumente  tema
krediidivõimelisuse  analüüsi  teostamiseks,  sh
sissetulekut ja/või kohustusi tõendavaid dokumente
(pangakontoväljavõte).

2.10. Positiivsest  või  negatiivsest  Laenuotsusest
teavitab Laenuandja Laenusaajat sõnumi ja e-posti
teel. 

2.11. Laenuandja võib krediidivõimelisuse hindamise
tulemusel  pakkuda  Laenusaajale  Laenutaotluses
taotletud  laenusummast  erinevat  laenusummat  ja/
või  erinevat  Laenu  tagasimakse  perioodi.  Kui
pakutav  laenusumma  ja/või  periood  erinevad
Laenutaotluses  toodust,  teavitab  Laenuandja
Laenusaajat  pakutavast  laenusummast  ja  /  või
perioodist.  Laenusaaja  teeb  uue  Laenutaotluse,
mille  allkirjastab  Laenuandja
Iseteeninduskeskkonnas.  Laenuandja  teavitab
Laenusaajat  positiivsest  või  negatiivsest
Laenuotsusest vastavalt punktile 2.10.

2.12. Leping  loetakse  sõlmituks,  kui  Laenuandja  on
teavitanud  Laenusaajat  positiivsest  Laenuotsusest
vastavalt punktile 2.10.

2.13. Lepingu  sõlmimisel  kuvatakse  Euroopa
tarbijakrediidi  standardinfo  teabelehega,  Graafik,
laenumaksed  ja  maksetähtajad  Laenusaajale
Laenuandja  Iseteeninduskeskkonnas  ning
edastatakse Laenusaajale e-posti teel.

2.14. Laenuandja  ei  vastuta  kahju  eest  (sh  kaudne
või  hiljem  tekkiv  kahju),  mis  on  tekkinud  temast
mittesõltuvatest  asjaoludest  (nt  tõrgete  eest,  mis
tulenevad  internetiühenduse  või  -teenuse
katkestusest, või mistahes muudest tõrgetest). 

2.15. Laenuandjal  on  õigus  salvestada  kõik
sidevahendite (telefon, arvutivõrk) teel Laenutaotleja
poolt  tehtud  toimingud  ning  vajadusel  tõendada
Laenuandja  poolt  sidevahendite  kaudu  tehtud
toiminguid. 

3. Laenusaaja  identifitseerimine  ja  Laenuandja
õigused  rahapesu  ja  terrorismi  rahastamise
tõkestamisel

3.1. Laenuandja  identifitseerib  Laenusaaja  esmakordse
positiivse  Laenuotsuse  korral  tema  poolt  esitatud
andmete  põhjal  Laenusaajaga  samas  kohas
viibimata.  Vajadusel  võtab  Laenuandja
Laenusaajaga  ühendust  ning  palub  Laenusaajal
isikusamasuse tuvastamiseks pöörduda Laenuandja
kontorisse. 

3.2. Laenuandjal  on  õigus  nõuda  Laenusaajalt
täiendavaid andmeid või dokumente.

3.3. Rahapesu  ja  terrorismi  rahastamise  tõkestamiseks
on Laenuandjal õigus:
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3.3.1. kontrollida  regulaarselt  Laenusaaja  poolt
esitatud  andmeid  ja  dokumente  ning  nõuda
Laenusaajalt  andmete  ja/või  dokumentide
uuendamist  või  täiendavate  andmete  ja/või
dokumente esitamist;

3.3.2. teha Laenusaaja kohta päringuid (sh avalikesse
andmebaasidesse),  mis on vajalikud rahapesu
ja  terrorismi  rahastamise  tõkestamise  nõuete
täitmiseks;

3.3.3. kehtestada Laenusaajale piiranguid Laenuandja
teenuse kasutamiseks;

3.3.4. nõuda  Laenusaajalt  selgitusi  Laenu  või
Laenusaaja tegevuse kohta;

3.3.5. nõuda muid selgitusi, andmeid või dokumente,
mis  on  Laenuandja  hinnangul  vajalikud
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
nõuete täitmiseks.

3.4. Laenuandja  võib  keelduda  Laenusaajaga  Lepingu
sõlmimisest või kehtiv Leping vastavalt punktile 13.1
üles öelda, kui see on vajalik rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise nõuete täitmiseks.

4. Laenu väljastamine

4.1. Laen  makstakse  Laenusaajale  välja  ühes  osas
Laenusaaja  poolt  Laenutaotluses  näidatud
arveldusarvele  ilma  Laenusaaja  täiendava
korralduseta. Laen makstakse välja pärast positiivse
Laenuotsuse teate saatmist Laenusaajale hiljemalt 2
Pangapäeva jooksul.

4.2. Ülekande teostamisega loetakse, et Laenusaaja on
saanud Laenu kätte.

4.3. Laenu väljastamise  aluseks on Lepingu sõlmimine
või Lisalaenu puhul vastava Lepingu sõlmimine. 

4.4. Laenuandjal  on  õigus  Leping  üles  öelda  ja  Laenu
Laenusaajale  mitte  väljastada,  kui  pärast  Lepingu
sõlmimist, kuid enne Laenu väljastamist selgub, et:

4.4.1. Laenusaaja  on  Laenuandjale  esitanud
valeandmeid enda, oma krediidivõimelisuse või
muude oluliste asjaolude kohta;

4.4.2. Laenusaaja majanduslik olukord on halvenenud
selliselt, et Laenu tagastamine Laenusaaja poolt
on  ebatõenäoline,  samuti  kui  Laenusaaja  on
muutunud  maksejõuetuks  (sh  kui  Laenusaaja
on  muutunud  maksejõuetuks  enne  Lepingu
sõlmimist, kuid Laenuandjale sai see teatavaks
pärast Lepingu sõlmimist);

4.4.3. Laenusaajal  on Creditinfo Eesti  AS ja/või muu
taoliste  andebaasi  ja/või  muude  avalike
registrite alusel nõuetekohaselt täitmata jäänud
kohustusi kolmandate isikute ees.

4.5. Laenusaaja  tasub  Laenu  väljastamisega  seotud
tasud vastavalt Laenuandja Hinnakirjas märgitule.

5. Laenu tagastamine

5.1. Laenusaaja  on  kohustatud  tagastama  Laenu
osamakse  koos  Intressiga  Lepingus  märgitud
Laenuandja  arvelduskontole  vastavalt  Graafikus
ettenähtud maksetähtaegadel.

5.2. Laenumakse  loetakse  tasutuks,  kui  Graafikus
märgitud laenumakse on laekunud maksetähtajaks
Laenuandja  arvelduskontole.  Laenuandja  ei  esita
Laenusaajale laenumaksete tasumiseks täiendavaid
arveid.

5.3. Laen makstakse tagasi samas vääringus, milles see
Laenusaajale on väljastatud.

6. Laenumaksete  tasumise  kord  ja  laenumaksega
viivitamine

6.1. Laenumakse  tegemisel  kohustub  Laenusaaja
märkima  ülekandesse  korrektse  viitenumbri  ning
lisama  selgitusse:  Laenusaaja  nime  ja  isikukoodi
ning Lepingu numbri.

6.2. Laenumaksetega  viivitamisel  või  laenumakse
osalisel  teostamisel  on  Laenusaaja  kohustatud
tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata summalt
viivist  iga maksmisega viivitatud päeva eest alates
maksetähtajale  järgnevast  päevast  kuni  kohustuse
täitmiseni. Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud
intressimäär.

6.3. Laenumakset,  mida  ei  ole  võimalik  identifitseerida
(sh puudub viitenumber ja selgitus vastavalt punktile
6.1 ning Laenusaaja ei  ole  tuvastatav laenumakse
tegija järgi)),  ei loeta nõuetekohaselt  tasutuks ning
maksetähtaja  möödumisel  on  Laenusaaja
kohustatud  tasuma  viivist  ja  teisi  võlgnevusega
seotud tasusid kuni laenumakse identifitseerimiseni.

6.4. Laenumakse tasumise maksetähtaja või muu makse
tasumise  tähtaja  langemisel  puhkepäevale  või
riigipühale, loetakse maksetähtajaks sellele järgnev
esimene Pangapäev.

6.5. Lepingust  tulenevate  kohustuste  tasumisel  osade
kaupa  loetakse  kohustused  täidetuks  alljärgnevas
järjekorras:

6.5.1. võlgnevuse  sissenõudmiseks  tehtud  kulutused
ja maksed;

6.5.2. Laenu põhiosa;
6.5.3. Intress;
6.5.4. muud kohustused.
6.6. Mitme Lepingu alusel laenumaksete tegemise korral

on Laenuandjal õigus lugeda täidetuks maksetähtaja
ületanud kohustus.

6.7. Lepingu  järgsed  maksed  loetakse  tasutuks  alates
vastava  summa  laekumisest  Laenuandja
arvelduskontole.   Laenumaksete  tegemisel  tuleb
Laenusaajal  arvestada  pankadevahelistele
ülekannetele kuluva ajaga.

6.8. Laenumaksega  viivitamisel  saadab  Laenuandja
Laenusaajale  meeldetuletused  sõnumi,  e-kirja  ja
posti  teel  ja  võtab  ühendust  telefoni  teel.
Meeldetuletuste  saatmisele  kohaldatakse  tasu
vastavalt Hinnakirjas toodule.

7. Laenu ennetähtaegne tagastamine

7.1. Laenusaajal  on  õigus  tagastada  Laen
ennetähtaegselt,  teatades Laenuandjale tasumisest
ette 7 päeva läbi Iseteeninduskeskkonna või saates
teavituse aadressil info@credito.ee. 

7.2. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on Laenuandjal
õigus nõuda Laenusaajalt hüvitist kahju eest, mis on
otseselt  seotud  Laenu  ennetähtaegse
tagasimaksmisega.  Laenu  ennetähtaegsel
tagastamisel  on  hüvitise  suuruseks  1  %
ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui
Laenu  ennetähtaegse  tagastamise  ja  Lepingus
kokkulepitud  viimase  laenumakse  maksetähtaja
vaheline  periood  on  pikem  kui  1  aasta,  ja  0,5%
ennetähtaegselt  tagastatud  Laenu  summast,  kui
eelpool nimetatud periood on lühem kui 1 aasta.

7.3. Kui Laenusaaja ei ole teavitanud Laenuandjat Laenu
ennetähtaegse  tagastamise  soovist  vastavalt
punktile  7.1,  siis  loetakse  Laenusaaja  poolt
ennetähtaegselt  tasutud  summad  tulevaste
laenumaksete osas ettemaksuks.

7.4. Laenu  ennetähtaegne  tagastamine  loetakse
toimunuks, kui Laenusaaja poolt on laekunud Laen
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koos  kuni  selle  tagastamiseni  sissenõutavaks
muutunud  Intressi  ja  punktis  7.2  nimetatud
hüvitisega Laenuandja arvelduskontole  Laenusaaja
poolt teatises nimetatud tähtaja jooksul.

7.5. Kui  Laenusaaja ei  tagasta Laenu või  ei  tasu muid
rahalisi  kohustusi  Laenusaaja  poolt  teatises
märgitud tähtaja jooksul, loetakse, et Laenusaaja ei
ole  Laenu  ennetähtaegse  tagastamise  ja  Lepingu
ülesütlemise tahteavaldust teinud ning Leping jätkub
endistel tingimustel.

7.6. Laenu  ennetähtaegne  tagastamine  ei  vabasta
Laenusaajat  Lepingu  rikkumisest  tulenevate
kohustuste  täitmisest,  mis  tekkisid  enne  Laenu
ennetähtaegset tagastamist.

8. Lisateenused

8.1. Laenusaajal  on  võimalus  taotleda  Lisateenuseid
(Maksepuhkus,  Lisalaen,  Refinantseerimine),
esitades  Laenuandjale  vastavasisulise  taotluse
Iseteeninduse  kaudu.  Laenusaaja  peab  sealjuures
järgima  Iseteeninduses  toodud  Lisateenuse
taotlemisele  ettenähtud  juhiseid  ja  nõudeid  ning
nõustuma Lisateenuse tingimustega. 

8.2. Lisalaenu  ja  Refinantseerimise  korral  sõlmivad
Pooled vastavasisulise lepingu.

8.3. Lisateenuse kasutamise  tagajärjel  võivad  muutuda
Laenu  põhitingimused  (nt  laenusumma,  krediidi
kulukuse määr jne).

8.4. Laenusaaja  võib  tellida  Laenuandjalt  täiendavaid
teenuseid (nt dokumentide ja tõendite väljastamine,
enammakstud  summa tagastus)  ning  sellisel  juhul
kohustub  Laenusaaja  tasuma  Laenuandjale
teenustasu vastavalt  Laenuandja poolt  kehtestatud
Hinnakirjale.

8.5. Laenusaaja  maksab  Lisateenuste  eest  tasu
vastavalt  Laenuandja  Hinnakirjas  sätestatule  või
vastavalt Poolte vahel kokkulepitule.

9. Maksepuhkus

9.1. Laenusaajal  on  võimalus  saada  Maksepuhkust
esitades  sellekohase  taotluse  Laenuandja
Iseteeninduskeskkonnas.

9.2. Laenusaaja on kohustatud maksma Maksepuhkuse
eest  tasu,  mis  on  sätestatud  Laenuandja
Hinnakirjas.

9.3. Maksepuhkus  algab  Laenuandja  arvelduskontole
Maksepuhkuse  tasu  laekumisest.  Peale  laekumist
on  Laenusaajale  Iseteeninduskeskkonnas  nähtav
uus Graafik, mis kehtib senise Graafiku asemel ning
muus osas jääb Leping kehtima senistel tingimustel.

10. Laenusaaja muud kohustused

10.1. Laenusaaja  lubab  Laenuandjal  kuni  Lepingust
tulenevate  kohustuste  täitmiseni  kontrollida
Laenusaaja  majanduslikku  olukorda,  mille
eesmärgiks  on  hinnata  Laenusaaja  poolt  esitatud
andmete õigsust ning Laenusaaja võimet täita oma
Lepingulisi  kohustusi.  Laenusaajal  on  kohustus
esitada  Laenuandjale  teavet  tema  majandusliku
olukorra  kohta  hiljemalt  5  (viie)  kalendripäeva
jooksul  alates  vastava  Laenuandja  nõude
saamisest.

10.2. Laenusaaja  on  kohustatud  ise  teavitama
Laenuandjat  5  (viie)  kalendripäeva  jooksul  alates
alljärgnevate asjaolude ilmnemisest e-posti aadressil
info@credito.ee:

10.2.1. Laenusaaja  on  sattunud  olukorda,  mis
vähendab või võib vähendada tema võimet täita
oma  Lepingust  tulenevaid  kohustusi  (näiteks
vähenenud sissetulek);

10.2.2. Laenusaaja  suhtes  algatatud  või  tema  vastu
suunatud  vahekohtu-,  kohtu-,  pankroti-  ja/või
täitemenetlusest,  kui  see  võib  negatiivselt
mõjutada  Laenusaaja  võimet  täita  oma
Lepingust tulenevaid kohustusi;

10.2.3. Laenusaaja on esitanud kohtule avalduse enda
võlgade ümberkujundamiseks;

10.2.4. Laenusaaja on võtnud täiendavalt  laenu ja/või
tal  on  tekkinud  muud  rahalised  kohustused
kolmanda  isiku  ees,  kui  see  võib  negatiivselt
mõjutada  Laenusaaja  võimet  täita  oma
Lepingust  tulenevaid  kohustusi.  Laenu  ja
muude  rahaliste  kohustustena  käsitletakse
kohustusi,  mis  on tekkinud laenamise,  liisingu
või  tagatistehingute  (sh  käendamise)
tulemusena;

10.2.5. igast  muust  võimalikust  asjaolust,  mis  võib
negatiivselt  mõjutada  Laenusaaja  võimet  täita
oma Lepingust tulenevaid kohustusi tulevikus;

10.2.6. Laenusaaja kontaktandmete muutumisest.
10.3. Laenusaaja  peab  kasutama  Laenu

Laenutaotluses nimetatud otstarbeks.
10.4. Üldtingimuste  punktides  10.1,  10.2 ja  10.3

sätestatud  kohustuste  täitmata  jätmisel  kohustub
Laenusaaja  maksma  Laenuandjale  Leppetrahvi
summas 35 (kolmkümmend viis) eurot. Laenusaaja
kohustub tasuma Leppetrahvi 5 (viie) kalendripäeva
jooksul  alates  Laenuandjalt  vastavasisulise  teate
saamisest.  Leppetrahvi  tasumine  ei  vabasta
Laenusaajat teistest Lepingus sätestatud kohustuste
täitmisest.

10.5. Laenusaaja poolt Laenu taotlemisel enda isiku,
krediidivõimelisuse  või  muude  Laenu  andmiseks
oluliste  asjaolude  kohta  ebaõigete  andmete
esitamisel või andmete esitamata jätmisel kohustub
Laenusaaja  tasuma  Leppetrahvi  35  (viis)  eurot.
Leppetrahvi  tasumine  ei  vabasta  Laenusaajat
teistest Lepingus sätestatud kohustuste täitmisest.

10.6. Leppetrahvi  tasumine  ei  vabasta  Laenusaajat
rikutud  kohustuse  või  muu  lepingulise  kohustuse
täitmisest ega võta Laenuandjalt õigust Leping sama
või muu rikkumise eest Lepingus sätestatud alusel
ennetähtaegselt üles öelda.

10.7. Laenusaaja  kohustub  tasuma  Lepingust
tulenevate  kohustuste  rikkumisega  seotud  kulud
vastavalt punktile 15.5 ja 15.6.

11. Lepingu muutmine

11.1.  Laenuandjal  on  põhjendatud  juhtudel  õigus
muuta  ette  teatamata  Laenusaaja  poolt  makstavat
Intressi  või  muud  tasu  tingimusel,  et  Laenusaajat
teavitatakse sellest viivitamatult.

11.2. Laenuandjal  on  õigus  ühepoolselt  muuta
Lepingu  tingimusi,  kui  selline  muudatus  on  vajalik
Lepingu  vastavusse  viimiseks  õigusaktidega,
teavitades  Laenusaajat  eelnevalt  sellisest
muudatusest. 

11.3. Laenuandjal  on  õigus  ühepoolselt  muuta
Üldtingimusi,  avaldades  uued  Üldtingimused
Laenuandja Kodulehel.

11.4. Laenuandja teavitab Üldtingimuste muutmisest
Laenusaajat  ette  vähemalt  15  kalendripäeva enne
muudatuste  jõustumist,  avaldades  vastavasisulise
teatise  Kodulehel  koos  uute  Üldtingimustega.
Muudetud  Üldtingimused  jõustuvad  teatises
märgitud päeval.
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11.5. Muudetud Üldtingimustega või punktides 11.1 ja
11.2 toodud  muudatustega  mittenõustumisel  on
Laenusaajal  õigus Laen ennetähtaegselt  tagastada
vastavalt punktile 7.

11.6. Laenuandjal  on  õigus  ühepoolselt  muuta
Hinnakirja,  teavitades  sellest  Laenusaajat
viivitamatult,  avaldades  vastavasisulise  teatise
Kodulehel.

12. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt

12.1. Laenusaajal  on  vastavalt  võlaõigusseadusele
(edaspidi:  VÕS)  õigus  taganeda  Lepingust  14
(neljateistkümne)  kalendripäeva  jooksul  alates
Lepingu sõlmimisest.

12.2. Laenusaaja  taganemisel  Lepingust  kohustub
Laenusaaja  14  (neljateistkümne)  kalendripäeva
jooksul  Lepingu sõlmimisest  esitama Laenuandjale
taganemisavalduse  kirjalikku  taasesitamist
võimaldavas  vormis  saates  avalduse  aadressil
info@credito.ee.  Avalduses  peab  olema  märgitud
Laenusaaja  nimi,  isikukood,  Lepingu  number,
avaldus  Lepingust  tagamise  ja  Laenu
ennetähtaegse  tasumise  kohta  ja  avalduse
koostamise  kuupäev.  Taganemisavaldus  tuleb
digitaalselt allkirjastada.

12.3. Laenusaaja  taganemisel  Lepingust  kohustub
Laenusaaja  tagastama  Laenuandjale  Laenu  koos
selleks  hetkeks  kogunenud Intressiga  viivitamatult,
kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva
jooksul  taganemisavaldusele  vastuse  saamise
päevast.  Selle  mittejärgimisel  loetakse,  et
Laenusaaja ei ole taganemisavaldust esitanud ega
Lepingust taganenud.

12.4. Lepingu muutmine ei ole käsitletav uue Lepingu
sõlmimisena  ja  ei  anna  Laenusaajale  õigust
Lepingust taganeda.

13. Lepingu ülesütlemine

13.1. Laenuandjal  on  õigus  Leping  ilma  ette
teatamata  üles  öelda,  teavitades  ülesütlemisest
Laenusaajat  kirjalikku  taasesitamist  võimaldavas
vormis Laenusaaja poolt esitatud e-posti  aadressil,
kui  Laenusaaja  ei  ole  esitanud,  hoolimata
Laenuandja  sellekohasest  nõudmisest,  dokumente
ja teavet või kui esitatud dokumendid ning teave ei
kõrvalda  Laenuandja  rahapesu  või  terrorismi
rahastamise kahtlust või kui see on vajalik rahapesu
ja  terrorismi  rahastamise  tõkestamise  nõuete
täitmiseks.

13.2. Laenuandjal  on  õigus  Leping  ilma  ette
teatamata üles öelda, kui ilmneb, et Laenusaaja on
esitanud  registreerimisel  või  Laenu  taotlemisel
ebaõigeid  andmeid,  andnud  tõele  mittevastavaid
kinnitusi, ei ole täitnud Üldtingimuste punktides 10.1,
10.2 ja  10.3 märgitud  kohustusi  või  on  oluliselt
rikkunud teisi Lepingust tulenevaid kohustusi. Leping
loetakse  lõpetatuks  7  (seitsme)  kalendripäeva
jooksul alates vastavasisulise teatise saatmisest.

13.3. Laenuandja  poolt  Lepingu  ühepoolse  üles
ütlemise  korral  kohustub  Laenusaaja  viivitamatult
tagastama  Laenuandjale  Laenu  koos
sissenõutavaks  muutunud  Intressi,  Üldtingimuste
punktis  7.2 nimetatud  hüvitise  ning  muude
Laenusaaja poolt kantud kuludega, kuid mitte hiljem
kui punktis 13.6 toodud tähtaja jooksul.

13.4. Laenuandja  võib  Lepingu  öelda  üles
Laenusaaja makseviivituse tõttu, kui Laenusaaja on
täielikult  või  osaliselt  viivituses vähemalt  3 (kolme)

üksteisele  järgneva  Graafikus  toodud
laenumaksetega  ning  Laenuandja  on  andnud
Laenusaajale  vähemalt  2  (kahe)  nädala  pikkuse
täiendava  tähtaja  viivitatud  laenumaksete
tasumiseks  koos  teavitusega,  et  maksete
mittelaekumisel  vastava  tähtaja  jooksul  ütleb
Laenuandja  Lepingu  ühepoolselt  üles.  Laenuandja
pakub  Laenusaajale  koos  käesolevas  punktis
nimetatud  tähtaja  andmisega  kokkuleppele
jõudmiseks võimalust läbirääkimisteks.

13.5. Juhul,  kui  Üldtingimuste punktis  13.4 märgitud
täiendava  tähtaja  saabumisel  ei  ole  viivituses
kohustused täidetud või  läbirääkimised Laenusaaja
ja  Laenuandja  vahel  jäänud  tulemuseta,  loetakse
Leping  Laenuandja  poolt  ühepoolselt  üles  öelduks
ning  Laenuandjal  on  õigus  nõuda  Laenusaajalt
Lepingust  tuleneva  viivituses  kohustuse  täitmist
vastavalt punktile 13.3.

13.6. Lepingu  üles  ütlemisel  Laenuandja  poolt
kohustub  Laenusaaja  tasuma  Lepingu  alusel  kõik
maksed  hiljemalt  5  (viie)  kalendripäeva  jooksul
pärast  Laenuandjalt  vastavasisulise  teatise
saamisest.

13.7. Muus  osas  kohaldatakse  Lepingu  üles
ütlemisele seaduses sätestatut.

14. Isikuandmete töötlemine 

14.1. Laenusaaja  annab  Laenutaotluse  esitamisega
Laenuandjale  täieliku  ja  tingimusteta  nõusoleku
töödelda  enda  isikuandmeid,  sealhulgas  teha
päringuid  asjakohastesse  registritesse  ning
edastada  isikuandmeid  kolmandatele  isikutele
Üldtingimustes, Laenuandja andmekaitsetingimustes
ja seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

14.2. Laenuandja  töötleb  Lepingu  raames  või  mis
tahes  muul  viisil  Laenuandjale  avaldatud  järgmisi
Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid:

14.2.1. andmed  Laenutaotleja  ja  Laenusaaja
identifitseerimiseks;

14.2.2. tegevusala andmed;
14.2.3. dokumendiandmed;
14.2.4. isiklikud andmed;
14.2.5. kontaktandmed;
14.2.6. finantsandmed;
14.2.7. andmed vara päritolu kohta;
14.2.8. Laenutaotluse ja Lepinguga seotud andmed;
14.2.9. seadusest  tulenevate  kohustuste  täitmisel

saadud info;
14.2.10. muud  registreerimisel  ja  Laenutaotluses

esitatud andmed.
14.3. Isikuandmeid  töödeldakse  järgnevatel

eesmärkidel:
14.3.1. identifitseerida  ja  tuvastada  Laenutaotleja  ja

Laenusaaja isikusamasus;
14.3.2. kliendisuhtlus;
14.3.3. Lepingu (sh selle lisade) täitmiseks ja täitmise

tagamiseks;
14.3.4. Laenutaotleja  krediidivõimelisuse  ning

finantsilise  usaldusväärsuse  hindamiseks,  et
täita vastutustundliku laenamise põhimõtteid, 

14.3.5. pakkumiste edastamiseks; 
14.3.6. seaduses tulenevate kohustuste täitmiseks.
14.4. Laenusaajal  on  õigus  edastada  Laenutaotleja

või Laenusaaja isikuandmeid:
14.4.1. registrite  pidajatele  (sh  Creditinfo  Eesti  AS  i

poolt hallatavale maksehäireregistrile või muule
maksehäireregistri pidajale), selleks, et hinnata
Laenutaotleja ja Laenusaaja maksekäitumist ja
krediidivõimelisust  ning muudele asjakohastele
andmekogude pidajatele;
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14.4.2. teenusepakkujatele,  kellele  Laenuandja  on
tegevuse edasi andnud;

14.4.3. nõuete  loovutamisel  uuele  võlausaldajale  või
isikule,  kellega  peetakse  vastavaid
läbirääkimisi;

14.4.4. lepingu rikkumise korral võlgade sissenõudmise
teenuse osutajale;

14.4.5. Laenuandja  audiitoritele  ja  finants-  ning
õigusnõustajatele;

14.4.6. andmete volitatud töötlejatele;
14.4.7. erinevatele asutustele, õigusaktidest tulenevate

kohustuste  täitmiseks  (sh  Finantsinspektsioon,
uurimisasutused,  pankrotihaldurid,  Maksu-  ja
Tolliamet).

14.5. Laenuandja  säilitab  Laenutaotleja  ja
Laenusaaja andmeid kuni see on vajalik töötlemise
eesmärgi  täitmiseks,  nõuete  aegumistähtaja
lõppemiseni ja õigusaktides sätestatud tähtajani.

14.6. Laenutaotlejal või Laenusaajal on õigus:
14.6.1. saada  teavet  enda  isikuandmete  töötlemise

kohta ning tutvuda oma isikuandmetega;
14.6.2. nõuda, et Laenuandja parandaks põhjendamatu

viivituseta  teda  puudutavad  ebaõiged
isikuandmed;

14.6.3. nõuda  oma  isikuandmete  kustutamist  (sh  kui
isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil
töödelda, millega seoses need on kogutud või
muul  viisil  töödeldud,  Laenutaotleja  või
Laenusaaja võtab töötlemiseks antud nõusoleku
tagasi või  Laenuandjal  puudub  õigus
isikuandmeid töödelda).  Laenuandja ei kustuta
andmeid,  kui  need  on  vajalikud  juriidilise
kohustuse  või  lepingu  täitmiseks  ning  enda
õigustatud huvi teostamiseks;

14.6.4. nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist;
14.6.5. saada teda puudutavaid isikuandmeid,  mis  on

Laenuandjale  esitatud,  struktureeritud,
üldkasutatavas  vormingus  ning  masinloetaval
kujul ning õigus edastada need andmed teisele
vastutavale töötlejale;

14.6.6. esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate
isikuandmete töötlemise suhtes. Laenuandja ei
töötle  isikuandmeid  edasi,  välja  arvatud  juhul,
kui andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel
põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid,
õigused  ja  vabadused,  või  õigusnõuete
koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil;

14.6.7. saada  teavet  isikuandmete  töötlemise
eesmärkidest,  kolmandatest  isikutest,  kellele
isikuandmete  edastamine  on  lubatud  ja
isikuandmete töötleja andmed.

15. Lõppsätted

15.1. Leping  on  koostatud  eesti  keeles  ja  jõustub
selle sõlmimisel.

15.2. Andmete  muutumisel  (sh  arvelduskonto
andmete   ja  muude Laenu  tagastamiseks  vajalike
andmete  muutumisel)  tuleb  Laenuandjal  teavitada
Laenusaajat    andmete  muutumisest  5  (viie)
kalendripäeva jooksul.

15.3. Pooltel ei ole lubatud avalikustada kolmandatele
isikutele teavet Lepingu tingimuste osas teise Poole
kirjaliku  taasesitatavas  vormis  nõusolekuta,  välja
arvatud juhul, kui teine Pool rikub Lepingus võetud
kohustusi ning avalikustamine aitab kaasa Lepingu
täitmisele  ja/või  Laenuandja  nõuete  rahuldamisele
või kohustus tuleneb seadusest.

15.4. Kõik  teated  edastatakse  eesti  keeles
Laenutaotluses  ja/või  registreerimisel  märgitud
kontaktandmetele. Teated loetakse kättesaaduks:

15.4.1. teate e-posti teel saatmisest Lepingus märgitud
teise Poole e-posti aadressile;

15.4.2. Laenuandja  teate  SMS-i  teel  saatmisest
Lepingus  märgitud  Laenutaotleja  või
Laenusaaja telefoninumbrile;

15.4.3. Laenuandja  teate  liht  või  tähitud  kirjana
saatmisest  3  tööpäeva  jooksul  Lepingus
märgitud  Laenutaotleja  või  Laenusaaja
postiaadressile.

15.5. Laenusaaja  kohustub  hüvitama  Laenuandjale
sissenõudmisega  seotud  kulud  vastavalt
Laenuandja Hinnakirjas sätestatule.

15.6. Laenuandjal  on  õigus  Lepingu  rikkumisel
Lepingu  alusel  võlgnetavad  summad  nõuda
Laenusaajalt sisse inkasso- või täitemenetluse teel.
Laenusaaja  tunnistab,  et  võla  sissenõudmine  võib
tekitada  Laenusaajale  täiendavaid  kulusid  ja
Laenusaaja kohustub tasuma Lepingust tulenevate
kohustuste rikkumisega seotud võla sissenõudmise
kulud,  kohtumenetluse  kulud  vastavalt  jõustunud
kohtulahendile ning täitemenetluse kulud.

15.7. Laenuandjal  on  õigus  edastada  Laenusaaja
andmed,  kes  on  jätnud  täitmata  oma laenumakse
maksekohustused  Laenuandja  suhtes,
maksehäireregistrisse.

15.8. Pooled ei  vastuta kahju eest,  mis on tekkinud
nende kohustuste mittekohasest täitmisest, kui see
on tingitud Poolest sõltumatust takistusest, mille on
põhjustanud vääramatu jõud.  Pool  peab teavitama
teist  poolt  viivitamatult  takistuse  ilmnemisest  ja
vääramatust jõust.

15.9. Laenuandjal  on  õigus  loovutada  Lepingust
tulenev  nõue  Laenusaaja  vastu  uuele
võlausaldajale,  ilma  Laenusaaja  eelneva
nõusolekuta,  teavitades  sellest  Laenusaajat
viivitamatult pärast nõude loovutamist.

15.10. Üldtingimuste  sätte  tühiseks  osutumisel
seaduse  muutumise  tõttu  või  mistahes  muul
põhjusel  ei  mõjuta teiste Lepingu sätete kehtivust.
Pooled  tõlgendavad Üldtingimuste  sätet  selliselt  ja
eelistavad vaidluse korral tõlgendust, mille kohaselt
Üldtingimuste  säte  oleks  kehtiv  ja  vastaks
Laenuandja  poolt  Üldtingimustega  taotletud
eesmärgile.

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

15.12. Lepingule  ja  Lepinguga  reguleerimata
küsimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

15.13. Kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused
lahendavad pooled omavaheliste läbirääkimiste teel
konfidentsiaalselt ega tee vaidluse lahendamise ajal
ja/või  järgselt  avaldusi  avalikkusele.  Lepinguga
seotud  erimeelsuste  korral  on  Laenusaajal  õigus
võtta  ühendust  Laenuandjaga  e-posti  aadressil
info@credito.ee või helistada telefoni  numbril  +372
60 20 600.

15.14. Kui  Pooled  ei  jõua  kokkuleppele,  on
Laenusaajal  õigus  pöörduda  Tarbijakaitse  ja
Tehnilise Järelevalve Ameti poole või kohtusse. 

15.15. Poolte  vahelised  kohtuvaidlused  lahendatakse
Harju Maakohtus.
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