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Laenulepingu tingimused 

kehtivad alates 25.05.2018 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Laenulepingu alusel ning selles sätestatud tingimustel anname Teile Laenu ja Te kohustute Laenu Meile tagasi 
maksma, tasuma Laenult Intressi ja muid Teenuselepingus kokkulepitud tasusid. 

1.2 Käesolevad Teenusetingimused on Teenuselepingu lahutamatuks osaks. Vastuolude korral Teenusetingimuste ja 
Teenuselepingu tingimuste vahel lähtume Teenuselepingust. Lisaks Teenusetingimustele kohaldatakse 
Teenuselepingule Kliendilepingut, Kliendilepingu Tingimusi ja Teenuselepingu sõlmimise või muutmise kuupäeva 
seisuga kehtivaid Üldtingimusi, Hinnakirja ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid. Vastuolude korral 
Teenusetingimuste ja Üldtingimuste vahel lähtume Teenusetingimustest. 

1.3 Meil on õigus Teenusetingimusi ühepoolselt muuta Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras. 

1.4 Teenuselepingu sõlmimisega ja Teenuselepingu muutmisega kinnitate Meile, et Te olete tutvunud ja nõustute 
kehtivate Teenusetingimustega, Üldtingimustega ja Hinnakirjaga ning olete tutvunud Kliendiandmete Töötlemise 
Põhimõtetega. Kehtivad Teenusetingimused, Üldtingimused, Hinnakiri ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted 
on kättesaadavad Meie Veebilehel. 

1.5 Teenuselepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. 

2. MÕISTED 

Intress on Teie poolt Meile maksmisele kuuluv tasu Laenu kasutamise eest Laenu 
tähtaja jooksul; 

Laen on Meie poolt Teile Teenuselepingus sätestatud tähtajaks antav rahasumma, 
mille Te olete kohustatud Meile koos Intressidega tagastama vastavalt 
Teenuselepingus toodud tingimustele; 

Maksegraafik on Laenu tagastamise graafik, milles on märgitud Osamaksete summad ja 
tasumise tähtpäev; 

Osamakse on igakuine makse, mis sisaldab Laenu osadena tagasimakset, Intressi ja 
lepingu haldustasu; 

Teenuseleping on laenuleping; 

Teenusetingimused on käesolevad Teenuselepingu tingimused; 

Viivis on rahasumma, mida Te kohustute tasuma Meile Teenuselepingust või 
õigusaktidest tulenevate rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral. 

Muudel suure algustähega tähistatud mõistetel on tähendus, mis on mõistele antud Üldtingimustes. 

3. TEENUSELEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE 

3.1 Teenuselepingu sõlmimine toimub Teie Sooviavalduse alusel Meie poolt kehtestatud viisil ja korras Veebilehel või 
Meie Kontoris.  
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3.2 Teenuseleping jõustub pärast seda, kui on täidetud kõik Teenuselepingu jõustumise eeldused. Teenuselepingu 
jõustumise eeldusteks on järgnevate tingimuste täitmine: (1) Teenuseleping on Teie poolt allkirjastatud; (2) Teie 
isikusamasus on tuvastatud Meie nõuete kohaselt. 

4. LAENU VÄLJAMAKSMINE 

4.1 Laenu summa, millest on maha arvatud Teenuselepingus sätestatud lepingutasu, maksame välja Hinnakirjas 
toodud tähtaja jooksul pärast Teenuselepingu jõustumist. 

4.2 Laenu summa makstakse Teie nimel olevale arvelduskontole, mis on avatud Eesti krediidiasutuses või välisriigi 
krediidiasutuse Eesti filiaalis. 

4.3 Meil on õigus keelduda Laenu väljamaksmisest, kui esineb kasvõi üks alltoodud asjaoludest: 

4.3.1 Te ei ole Meile esitanud nõutavaid dokumente või informatsiooni või olete esitanud dokumente või 
informatsiooni, mis ei vasta tõele; 

4.3.2 Teie isikusamasus või esitatud dokumentide õigsus vajab täiendavat kontrolli; 

4.3.3 Laenu väljastamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud (sh on halvenenud Teie krediidivõimelisus). 

5. LAENU TAGASIMAKSMINE 

5.1 Te kohustuste tagastama Laenu, tasuma Teie kasutuses olevalt rahalt Intressi ja maksma lepingu haldustasu 
Osamaksetena, mille arv ja sagedus on sätestatud Teenuselepingus. Te kohustute tasuma Osamaksed 
Teenuselepingus kokkulepitud tähtpäevadel. 

5.2 Osamakse loeme tasutuks Osamakse laekumisega Teenuselepingus näidatud Meie arvelduskontole, eeldusel, et 
makse viitenumber ühtib Teenuselepingus märgitud viitenumbriga. Meil on õigus nõuda, et makse oleks tehtud 
Teie nimel olevalt arvelduskontolt, mis on avatud Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis.  

5.3 Me koostame Teenuselepingu sõlmimise seisuga Teile Maksegraafiku, millel on informatiivne tähendus. Teil on 
õigus nõuda kogu Teenuselepingu kehtivuse jooksul tasuta Maksegraafiku väljastamist. 

5.4 Teil on õigus tagastada Laen osaliselt või tervikuna ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei pea Te tasuma Laenu 
kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ja muid kulusid. Ennetähtaegseks tagastamiseks esitage Meile 
vastavasisuline vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Sooviavaldus, näidates selles tagastatav 
summa ja tagastamise kuupäev. Teatame Teile tagastamise seisuga Teenuselepingust tulenevate maksete 
kogusumma ning ennetähtaegsel tagastamisel kohalduva hüvitise suuruse. Juhul kui tagastamine on osaline, 
saate uue Maksegraafiku. Käesolevas punktis nimetatud hüvitise suurus  arvutatakse järgmiselt: 

5.4.1 0.5% tagastatavalt summalt – kui Laenu ennetähtaegse tagastamise hetkel on Teenuselepingu lõppemiseni 
jäänud vähem kui 1 (üks) aasta; 

5.4.2 1% tagastatavalt summalt – kui Laenu ennetähtaegse tagastamise hetkel on Teenuselepingu lõppemiseni jäänud 
rohkem kui 1 (üks) aasta. 

5.5 Kui Te olete teinud Teenuselepingus sätestatud Osamaksest väiksema makse (s.o ebapiisav Osamakse), siis 
arvestatakse makse: 

5.5.1 sissenõutavaks muutunud võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; 

5.5.2 tähtajaks tasumata Laenu põhisumma katteks alates varasemast võlgnevusest; 

5.5.3 tähtajaks tasumata Intressi katteks alates varasemast võlgnevusest; 

5.5.4 tähtajaks tasumata muude kohustuste katteks. 
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5.6 Juhul, kui Te olete Meile teinud Teenuselepingu järgselt tasumisele kuuluvast Osamaksest suurema makse, siis 
on Meil õigus arvestada Teenuselepingu järgset Osamakset ületav summa Teie mis tahes Meie ees oleva muu 
sissenõutavaks muutunud kohustuse katteks. 

5.7 Teenuselepingust tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral ning Meie poolse Teenuselepingu 
erakorralise ülesütlemise korral on Meil õigus nõuda sissenõudmiskulude hüvitamist vastavalt Hinnakirjas 
sätestatud määra(de)le.  

6. INTRESS 

6.1 Arvestame Intressi Teie kasutuses olevalt Laenu tagasimaksmata osalt vastavalt selle kasutamise ajale ja 
Teenuselepingus fikseeritud intressimäärale. 

6.2 Intressi arvestame Laenu Teenuselepingu allkirjastamise päevast (kaasa arvatud) kuni kogu Laenu täieliku ja 
nõuetekohase tagastamise päevani (kaasa arvatud). 

6.3 Intressi arvestamisel lähtume tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast. 

7. VIIVIS 

7.1 Juhul, kui Te jätate tähtaegselt tasumata või tasute mittetäielikult Teenuselepingust tulenevaid makseid, 
kohustute Te maksma Meile Viivist Hinnakirjas sätestatud määras. 

7.2 Viivise arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast. 

7.3 Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ning lõpetatakse võlgnevuse täieliku tasumise 
päeval. Viivist ei arvestata Intressilt ega Viiviselt. 

8. LEPPETRAHV 

8.1 Meil on õigus nõuda leppetrahvi Hinnakirjas sätestatud määras, kui: 

8.1.1 Te olete laenu taotlemisel esitanud valeandmeid või dokumente või 

8.1.2 Te ei ole Meid teavitanud punktis 9.1.2 toodud asjaoludest. 

8.2 Te kohustute leppetrahvi tasuma leppetrahvi tasumise nõudel märgitud tähtajaks.  

9. TEIE KOHUSTUSED 

9.1 Te olete kohustatud: 

9.1.1 tasuma Meile kõik Teenuselepingust tulenevad maksed Teenuselepingus ettenähtud korras; 

9.1.2 teavitama Meid järgmistest asjaoludest 5 (viie) tööpäeva jooksul asjaolude toimumisest: 

9.1.2.1 Te olete muutunud maksejõuetuks või Teie vastu on esitatud kohtusse avaldus Teie pankroti väljakuulutamiseks 
või Teie suhtes on algatatud täitemenetlus; 

9.1.2.2 asjaoludest, mis muul viisil oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada Teenuselepingu täitmist või takistavad või 
teevad võimatuks Teenuselepingu täitmise Teie poolt; 

9.1.2.3 Teie Teenuselepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest; 

9.1.2.4 Teie krediidivõimelisuse halvenemisest, sh Teie regulaarse sissetuleku vähenemisest või kohustuste 
suurenemisest; 

9.1.2.5 Teie suhtes on jõustunud kohtuotsus, kus Teie vastu rahuldatud nõue ületab 100 EUR; 
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9.1.3 hüvitama Meile kõik Meie poolt tehtud järelepärimistega seotud kulutused, kui järelepärimise põhjustas Teie 
poolne Teenuselepingu või Teenusetingimuste mittetäitmine või mittekohane täitmine. 

10. SOOVIAVALDUSTE JA TEADETE EDASTAMINE 

10.1 Teenusetingimustest tulenevate teadete edastamine toimub Üldtingimustes kirjeldatud vormis ja korras, kui 
Teenusetingimustest või seadusest ei tulene teistsugune vorm või kord. 

10.2 Sooviavaldused esitatakse elektroonilises, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

10.3 Kirjalikud Teated ja kirjalikud Sooviavaldused loetakse kättesaaduks, kui need on üleantud allkirja vastu või kui 
Teade või Sooviavaldus on  saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Teenuselepingus näidatud aadressil ja 
postitamisest on möödunud 5 (viie) kalendripäeva või  kui Teade või Sooviavaldus on digitaalselt allkirjastatuna 
saadetud Teenuselepingus näidatud e-posti aadressile. Juhul, kui Pool on Teenuselepingu kehtivuse aja jooksul 
muutnud oma Teenuselepingus toodud kontaktandmeid ning ei ole sellest teist Poolt informeerinud, loetakse 
Teade või Sooviavaldus Poole poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Teenuselepingus märgitud 
kontaktandmetele.  

11. LEPINGU LÕPPEMINE JA ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE 

11.1 Leping lõppeb, mil Pooled on täitnud kõik oma Teenuselepingust tulenevad kohustused, eelkõige pärast seda, kui 
Laen koos kõikide Teenuselepingust tulenevate maksetega täies mahus tagasi makstud. 

11.2 Teil on õigus Teenuselepingust põhjust avaldamata taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Teenuselepingu 
sõlmimisest. Teenuselepingust taganemiseks esitage Meie Sidevahendite Andmetele vastavasisuline 
Sooviavaldus. Teenuselepingust taganedes peate Meile tagastama Laenu summa ning tasuma alates Laenu 
väljamaksmisest kuni Laenu tagastamiseni arvestatud Intressi hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul 
pärast seda, kui Te olete Meile Sooviavalduse taganemiseks esitatud. Vastaselt juhul loeme, et Te ei ole 
Teenuselepingust taganenud. 

11.3 Meil on õigus öelda Teenuseleping etteteatamata üles ja nõuda Teenuselepingust tulenevate maksete tasumist 
õigusaktidest või Üldtingimustest tulenevatel alustel ja korras. Lisaks on Meil õigus Teenuseleping etteteatamata 
üles öelda ja nõuda kogu Teenuselepingust tulenevate maksete tasumist, kui leiab aset kasvõi üks alltoodud 
sündmustest, mida Pooled peavad mõjuvateks põhjusteks ning mida Te ei ole kõrvaldanud või heastanud 14 
(neljateistkümne) päevalise Meie poolt antava täiendava tähtaja jooksul: 

11.3.1 Te ei ole tasunud täielikult või osaliselt vähemalt kolme üksteisele järgnevat Osamakset; 

11.3.2 esinevad punktides 9.1.2.1, 9.1.2.2 või 9.1.2.5 nimetatud asjaolud; 

11.3.3 Te olete rikkunud muid Teenuselepingus või Teenusetingimustes toodud kohustusi; 

11.3.4 Te olete rikkunud mis tahes muud Meiega sõlmitud Teenuselepingut. 

11.4 Juhul, kui Me ütleme Teenuselepingu erakorraliselt üles Teie poolse Teenuselepingu või Teenusetingimuste 
rikkumise tõttu, siis on Meil õigus erakorraliselt üles öelda mis tahes Teiega sõlmitud Teenuselepingud. 

11.5 Teenuselepingu lõppemisel mis tahes alusel (v.a. Teenuselepingust taganemise korral vastavalt punktile 11.2) 
kohustute tasuma Meile kõik Teenuselepingu järgselt võlgnetavad summad viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 
(kolmekümne) päeva jooksul arvates Teenuselepingu lõppemise kuupäevast. 

12. MUUD TINGIMUSED 

12.1 Meil on õigus Teenuselepingust tulenevaid nõudeid Teie vastu edasi loovutada. Me teavitame Teid nõude 
loovutamisest vastavalt võlaõigusseaduse regulatsioonile. 
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12.2 Teenuselepingut võib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui muutuvad tarbijakrediiti 
või Teenuselepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid ning Teenuselepingu ühepoolne muutmine on 
põhjendatud selle õigusaktidega kooskõlla viimisega. Teenuselepingu muudatused ja täiendused jõustuvad 
Poolte poolt allakirjutamise hetkest, kui Teenuseleping ei sätesta teisiti. 

12.3 Meil on õigus avaldada teavet Teenuselepingu ja Teie kohta Kolmandatele Isikutele, kui vastav õigus ja/või 
kohustus tuleneb õigusaktidest või Tingimustest. 
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