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Indivy „Maksa osade kaupa“ makseviisi tingimused 

Inbank Finance AS 
Kehtivad alates 01.07.2021 
 
Selleks, et Sinu Indivy ostukogemus oleks võimalikult sujuv ja meeldiv, kehtivad Sinu ja Inbanki vahel allpool 
kirjeldatud tingimused.  

Kuidas Indivy toimib 

Kui valid tasumiseks Indivy, jagame Sinu ostusumma osadeks. Maksete arv võib erineda ostukohast sõltuvalt. 
Seejärel saadame Sulle info ostu ja maksekuupäevadega e-mailile. Iga Indivy osamakse arve edastame Sulle e-
mailile 10 päeva enne maksetähtaega ning tasuda saad pangaülekandega Inbanki kontole. Makseviiside valikule 
kohalduvad Meie Indivy makseviiside üldtingimused. 
 

Kes saavad Indivy’d kasutada  

Veendumaks, et Indivy kasutamine on Sulle jõukohane, teeme päringud avalikesse registritesse ning vajadusel 
kontrollime ka teisi avalikult kättesaadavaid allikaid. 

Indivy’ga ostu eest tasumine ei pruugi õnnestuda juhul, kui Sul on kehtivad maksehäired või kui oled seda juba 
kasutanud ning pole jõudnud veel oma ostukorvi summat Inbankile tasuda. Samuti võib ostukorvi summa 
ületada Sulle hetkel pakutavat piirmäära. 

 

Hind ja tasumine 

Inbank pakub sulle Indivy’d tasuta. 

Kaup saab Sinu omaks kauba kättesaamisel ning kauba müüja loovutab müügilepingust tulenevad nõuded 
Inbank Finance AS-ile, sealhulgas Indivy osamaksete tasunõuded ning tasunõuete kõrvalnõuded (eelkõige 
viivise ning tasumise kohustuse mittetäitmisest tekkiva kahju hüvitamise nõuded). 

Indivy osamakset tehes jälgi hoolega, et arve viitenumber ning arvelduskonto number ühtiksid e-mailis 
kirjeldatud andmetega. Ainult sel juhul laekub makse Inbanki arvelduskontole ning osamakse loetakse tasutuks. 
 

Tagastused 

Kui soovid oma ostu tagastada, kontakteeru palun kaupmehega, kelle juures ostu sooritasid. Kaupmees 
teavitab Inbanki Sinu tagastusest ning täies mahus tagastuse puhul tühistab Inbank Sinu Indivy osamaksed. 
Pane tähele, et võib juhtuda, et esitame esimesel maksepäeval Sulle siiski arve, kui Sinu ostukorv sisaldas ka 
transpordikulu või muid lisateenuseid, mida tagastamisel ei tühistata. Osalise tagastuse korral maksab 
kaupmees Sulle tagastatud kauba eest raha Sinu poolt nimetatud Sinule kuuluvale pangakontole ning saad 
jätkata tagasimaksete tegemist vastavalt Indivy graafikule. 
 

Mis juhtub, kui osamakse jääb tasumata  

Kui näed, et jääd maksete tasumisega hätta, soovitame pöörduda Inbanki poole. Võimalusel pikendame Sinu 
maksegraafikut ja teeme kuumaksed väiksemaks. Leiame üheskoos parima lahenduse! 
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Võlgnevuse tekkimise korral võib lisanduda arvele viivis ja sissenõudmiskulud, mis määratakse vastavalt Inbanki 
Hinnakirjale. Kui olukord seda nõuab, võime Indivy maksetingimustest tulenevalt Sulle esitatud nõudeid edasi 
loovutada. Sellisel juhul saadame Sulle sellekohase teavituse. Meil on õigus avaldada teavet Sinu ja Sinuga 
seotud tehingute kohta kolmandatele isikutele, kui vastav õigus ja/või kohustus tuleneb seadusest või 
Tingimustest. 

 

Kes on Inbank Finance? 
 
Inbank Finance lihtsustab igapäevaelu ühendades finantseerimise sujuvalt ostmisega. Inbank Finance kuulub 

tarbimisfinantseerimisele keskendunud Inbanki gruppi, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab 

hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti 

võlakirjade nimekirjas.  
 

Küsimuste korral kontakteeru meie klienditoega: 
info@inbank.ee 
+372 640 8080 

Meie eesmärgiks on pakkuda Sulle kvaliteetset Teenust. Juhul, kui Sul tekib rahulolematud Teenuse või 
teeninduse osas, siis palun teavita meid sellest Veebilehel kättesaadava Kaebuste lahendamise korra kohaselt. 


