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Registerpandi tingimused 

kehtivad alates 28.05.2018.  

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevad Registerpandi Tingimused on registerpandi seadmise kokkuleppega Teenuselepingu lahutamatuks 
osaks. Vastuolude korral Registerpandi Tingimuste ja Teenuselepingu vahel lähtume Teenuselepingust. 
Vastuolude korral Registerpandi Tingimuste ja Teenusetingimuste või Üldtingimuste vahel lähtume Registerpandi 
Tingimustest. 

1.2 Meil on õigus Registerpandi Tingimusi ühepoolselt muuta Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras. 

2. MÕISTED 

Registerpant 
 
 
 
 
Registerpandi 
Seadmise Kokkulepe 
 
 
 
Sõiduk (Pandi ese) 
 
 
 
Pandi Rahaline Suurus 

Kanne vastavas riiklikus registris, mis annab Meile õiguse rahuldada pandiga tagatud 
nõuded pandieseme arvel, kui Te ei täida Teenuselepingus kokkulepitud kohustusi 
korrektselt. 
 
 
on Meie ja Teie vahel Teenuselepingust tuleneva nõude tagamiseks sõlmitud kokkulepe 
Teile kuuluva Sõiduki koormamise kohta Registerpandiga vastavas riiklikus registris 
Meie kasuks; 
 
 
on vastavasse riiklikusse registrisse kantud mootorsõiduk, mille Teie olete omandanud 
Teenuselepingu alusel saadud Laenu eest; 
 
 
on vastavas riiklikus registris märgitud summa, mille ulatuses on Teenuselepingust 
tulenevad nõuded pandiga tagatud.  

Registerpandi 
Tingimused 

on käesolevad Registerpandi tingimused; 

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

3. Pandi ese ja tagatud nõuded 

3.1 Pandi esemeks on Teenuselepingu alusel väljamakstud Laenu eest Teie poolt omandatud Sõiduk. 

3.2 Registerpandi Seadmise Kokkulepe sõlmitakse Meie ja Teie vahel Teenuselepingu sõlmimisel. Registerpandi 
Seadmise Kokkuleppe sõlmimine on Teenuselepingu sõlmimise eelduseks laenutoote puhul, mille tingimuseks on 
Registerpandi seadmine. 

3.3 Registerpandi Seadmise Kokkuleppe sõlmimisega nõustute Teenuselepingu alusel väljamakstud Laenu eest 
omandatud Sõidukile Registerpandi seadmisega Meie kasuks ning volitate Meid esitama Teie nimel vastavasse 
riiklikusse registrisse Registerpandi registreerimise, muutmise ja kustutamise avalduse koos selleks vajalike 
lisadokumentidega. 

3.4 Registerpandi Rahaline Suurus on võrdne Teie Teenuselepingus toodud Laenu summaga. 
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3.5 Registerpandi Seadmise Kokkuleppe alusel seatud Registerpandiga on tagatud kõik Meie nõuded, mis tulenevad 
Meie ja Teie vahel Sõiduki ostu finantseerimiseks sõlmitud Teenuselepingust ning ka kõik Teenuselepingust 
tulenevad Meie nõudega seotud kõrvalnõuded, sealhulgas intressid, leppetrahv ning Teenuselepingu täitmisega 
seotud kulud, samuti Sõiduki müügiga seotud kulud. 

3.6 Registerpant kehtib Sõidukile tagades Meie nõuded ka siis, kui Teenuselepingu tingimusi muudetakse või 
täiendatakse. Sealhulgas sellistest muudatustest, millega suurendatakse laenusummat või pikendatakse 
kokkuleppel Teie kohustuste täitmise tähtaega, välja arvatud jääkmaksumuse vormistamisel tagatiseta laenuks. 
Pandiga on tagatud ka Teenuselepingu võimalikest lisadest ja või muudatustest tulenevad nõuded, sealhulgas 
tingimuslikud ja tulevikus tekkivad nõuded. 

4. PANDI TEKKIMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE 

4.1 Pant Sõidukile tekib Registerpandi kande tegemisega Liiklusregistrisse. Esitame vastavale registrile Registerpandi 
seadmise avalduse koos Registerpandi Seadmise Kokkuleppega esimesel võimalusel, kui oleme kätte saanud 
Teenuselepingus nõutud dokumentide koopiad ja need vastavad Registerpandi Tingimustes nimetatud nõuetele. 

4.2 Teenuselepingus Registerpandi Seadmise Kokkuleppe sõlmimisega annate Meile nõusoleku Sõidukile 
Registerpandi seadmiseks ja volituse Registerpandi avalduse (registreerimine, muutmine, kustutamine) 
esitamiseks vastavasse registrisse koos Registerpandi Seadmise Kokkuleppega. 

4.3 Sõidukile seatud Registerpandi muutmiseks ja kustutamiseks Teenuselepingu kehtivuse ajal on vajalik Meie 
eelnev nõusolek. 

4.4 Registerpant lõppeb kande registrist kustutamisega. Esitame vastavale registrile avalduse Registerpandi 
kustutamiseks 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Teie poolt Teenuselepingust tulenevate kohustuste 
täitmisest, kui Meil ei ole Teiega teisti kokku lepitud. Teenuselepingust tulenevad kohustused loetakse täidetuks, 
kui Laen koos kõikide Teenuselepingust tulenevate maksetega on täies ulatuses Meile tagasi makstud. 

5. TEIE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1 Registerpandi seadmine ei piira Teie õigust Sõiduki kasutamisele ja Sõiduki omanik olete Teie. Teile kohalduvad 
kõik Sõiduki valdamisest tulenevad õigused ja kohustused. 

5.2 Teil on kohustus enne Sõiduki omandamist veenduda, et a) Sõiduk on kantud Eesti vastavasse riiklikusse 
registrisse; b) Sõidukile ei ole seatud käsutamise keelumärget ega registerpanti Kolmanda Isiku kasuks; c) Teil ei 
ole kokkulepet ühegi Kolmanda Isikuga samaaegseks registerpandi seadmiseks Sõidukile ning d) et ei esine muud 
Teie tegevusest või tegevusetusest põhjustatud takistust Registerpandi seadmiseks Meie kasuks. 

5.3 Sõiduki omandamine Teie poolt peab toimuma kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning Teil tuleb enne Sõiduki 
ostmist veenduda, et Sõiduki omandiõiguse üle ei ole käimas vastavalt Teie parimale teadmisele mis tahes vaidlusi 
ning Kolmandatel Isikutel ei ole mingeid õigusi Sõidukile.  

5.4 Teil on kohustus Meie poolt Laenu väljamaksmise kuupäevast arvates 7 (seitsme) päeva jooksul esitada vastavale 
registrile nõuetekohane taotlus registriandmete muutmiseks, mille tulemusena kantakse Teid vastavasse 
registrisse Sõiduki omanikuna. Viivitamata pärast omaniku kande tegemist, tuleb Teil esitada Meile Sõiduki 
registreerimistunnistuse koopia.  

5.5 Olete kohustatud esitama Meile Teenuselepingus nimetatud registreerimistunnistuse koopia õigeaegselt ja selle 
Sõiduki kohta, mille olete omandanud Teenuselepingu alusel Meie poolt Teile väljamakstud Laenu eest. Kui Te 
omandate Teenuselepingu alusel Meie poolt Teile väljamakstud Laenu eest Sõiduki, mille suhtes Te ei esitanud 
Meile esialgselt Sooviavaldust Laenu saamiseks, on Teil kohustus esitada Meile koos registreerimistunnistuse 
koopiaga ka Sõiduki müügilepingu koopia. 
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5.6 Meile esitatavad dokumendid ja nende esitamise viis peavad vastama käesolevates tingimustes ja Üldtingimustes 
nimetatud nõuetele ning olema edastatud Meie Sidevahendite Andmetele. Sõiduki registreerimistunnistus peab 
olema edastatud Meile nii, et mõlemad dokumendi pooled oleksid selgelt loetavad.  

5.7 Teil on õigus Sõidukit Teenuselepingu kehtivuse ajal võõrandada. 

5.8 Sõiduki hävinemisest, vargusest, liiklusõnnetusse sattumisest, võõrandamise kavatsusest või muust olukorrast, 
mis võib mõjutada Meie pandiõiguse realiseerimist Sõiduki suhtes, tuleb Teil Meid viivitamata teavitada kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis. 

6. MEIE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

6.1 Sõiduki Registerpandiga koormamine annab Meile õiguse Teenuselepingust tulenevate pandiga tagatud nõuete 
rahuldamiseks Sõiduki arvelt, kui Te ei täida Teenuselepingust tulenevaid nõudeid korrektselt. Teenuselepingust 
tulenevate pandiga tagatud nõuete täitmisele pööramine toimub Sõiduki sundenampakkumise teel 
täitemenetluses.  

6.2 Meil on õigus Teenuselepingust tulenevaid nõudeid Teie vastu loovutada koos Sõidukile seatud pandiõigusega. 
Me teavitame Teid nõude loovutamisest ja pandiõiguse üleminekust uuele võlausaldajale vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele. 

6.3 Meil on õigus jätta Registerpandi registreerimise avaldus registrisse esitamata ja/või nõuda Teilt dokumentide 
uuesti esitamist, kui need ei vasta Registerpandi Tingimuste punktis 5.5 või Üldtingimustes nimetatud nõuetele 
ning teha vajadusel iseseisvalt täiendavaid seaduslike päringuid vastavasse riiklikusse registrisse andmete 
kontrollimiseks. Kui Te ei esita nõutud dokumente või need ei vasta ka teistkordsel esitamisel nõuetele, on Meil 
õigus rakendada punktis 6.1 nimetatud õigust.  

6.4 Riigilõivu Sõidukile Registerpandi registreerimise, muutmise ja kustutamise eest tasume Meie. 

7. MUUD TINGIMUSED 

7.1 Meil on õigus avaldada teavet Registerpandi Seadmise Kokkuleppe ja Teie kohta Kolmandatele Isikutele 
Teenuselepingu täitmiseks ja/või kui vastav õigus ja/või kohustus tuleneb õigusaktidest või Tingimustest. 
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