
                                                       

 

Inbank’i poolt pakutavate toodete krediidi kulukuse määrad näidistingimustel 

Siin on Sul võimalus tutvuda krediidi kulukuse määra näidetega, et saaksid mugavalt hinnata milline võiks olla Sulle 

huvipakkuva laenutootega kaasnevate kulude hinnanguline suurus, mis on keskmise lepingu näitel koostatud. Kui 

pöördud meie poole konkreetse laenusooviga, arvutame välja just Sulle pakutavate tingimuste põhjal kehtiva 

krediidi kulukuse määra, mis võib erineda siin toodud määradest. 

Pea meeles, et iga laen on finantskohustus ning enne mistahes laenulepingu sõlmimist kaalu hoolikalt oma otsust, 

tutvu laenu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjatega. 

Väikelaen 

Väikelaenu krediidikulukuse määr on 29,39% aastas ja igakuine osamakse 83,63 EUR järgmistel näidistingimustel: 

laenu summa 2585 EUR, laenuperiood 51 kuud, fikseeritud intressimäär 22,59%, lepingutasu 64,63 EUR laenu 

summalt, igakuine haldustasu 2,50 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 4264,81 EUR. Enne otsuse 

tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjatega 

 

Remondilaen 

Remondilaenu krediidi kulukuse määr on 20,41% aastas ja igakuine osamakse 198,91 EUR, järgmistel 

näidistingimustel: laenusumma 7989 EUR, laenuperiood 63 kuud, fikseeritud intressimäär 16,08%, lepingutasu 

199,73 EUR, haldustasu 2,50 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 12 531,22 EUR. Enne otsuse 

tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. 

Autolaen 

Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 20,74% aastas ja igakuine osamakse 150,5 EUR  

järgmistel näidistingimustel: laenu summa 5717 EUR, laenuperiood 58 kuud, intressimäär 16,76%, lepingutasu 

142,93 EUR laenu summalt, igakuine haldustasu 2,5 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 8728,2 

EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjatega. 

 

Auto24 laen 

Inbank AS-i poolt pakutava Auto24 laenu krediidi kulukuse määr on 19,41% aastas ja igakuine osamakse 137,49 

EUR järgmistel näidistingimustel: laenu summa 5345 EUR, laenuperiood 58 kuud, fikseeritud intressimäär 15,79%, 

lepingutasu 133,63 EUR laenu summalt, igakuine haldustasu 2,5 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete 

summa 7973,90 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu 

asjatundjatega. 

 

Auto24 liising 

Inbank AS-i poolt pakutava Auto24 liisingu krediidi kulukuse määr on 9,71% aastas ja igakuine osamakse 289,81 

EUR järgmistel näidistingimustel: 17 984 €, osamaksete arv 68, intressimäär 8,14%, lepingutasu 449,60 EUR, 

igakuine haldustasu 2,5 EUR, krediidi kogukulu 24 202,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu 

tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjatega. 

 

Autoliising 

Inbank AS-i poolt pakutava autoliisingu krediidi kulukuse määr on 7,95% aastas ja igakuine osamakse 263,86 EUR 

järgmistel näidistingimustel: 18 000 EUR, osamaksete arv 72, intressimäär 6,9%, lepingutasu 270 EUR, igakuine 

haldustasu 2,5 EUR, krediidi kogukulu 23 497,63 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega 

ja vajadusel pea nõu asjatundjatega. 


