EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO
TEABELEHT

1. Krediidiandja nimi ja kontaktandmed
Krediidiandja
Aadress
E-post

Laenuandja OÜ
Tamme 12, Tallinn 12154
laenuandja@laenuandja.ee

2. Krediiditoote kirjeldus

Tarbimislaen

Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir

200 eurot

Krediidi kasutusse võtmise tingimused
Krediidi kättesaamise viis ja aeg.

Krediidiandja kannab krediidisumma tarbija
pangakontole 3 päeva möödudes peale lepingu
allkirjastamist

Tarbijakrediidilepingu kestus

6 kuud
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Krediidi liik

Tasumisele kuulub:
vastavalt maksegraafikule krediidi põhiosa
tagasimaksest ja intressist koosnev makse;
kokku 6 järjestikust makset.
Intress ja/või tasud makstakse järgmiselt:
arvestatud intress kuulub tasumisele
igakuiselt põhiosa tagasimaksmise
tähtpäeval
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Tagasimaksed ja vajaduse korral erineva
intressimääraga laenujääkide puhul see, milliste
tarbijakrediidilepingust tulenevate maksete katteks
tagasimakset arvestatakse

Kasutusse võetav
krediidisumma on
rahasumma, mille Sa saad
enda kasutusse.

Siia kirjutab krediidiandja,
millise aja jooksul Saad
krediidisumma enda
kasutusse.

Intress näitab, kui palju
laenuandjale laenu kasutamise
eest maksad. Selles ei sisaldu
lepingutasu jm kulud.

3. Krediidiga seotud kulud

Fikseeritud intress 19 % aastas

Krediidi kulukuse määr
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase
protsendimäärana krediidisummast või krediidi
ülempiirist.
Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda
erinevaid pakkumisi.

Krediidi kulukuse määr on 20,30 % aastas
järgmistel tingimustel:
Krediidisumma 200 eurot
Intress 19 % aastas
Laenuperiood 6 kuud
Lepingutasu 7 eurot
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Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad
tarbijakrediidilepingus kohaldatavad intressimäärad

Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks
pakutavatel tingimustel on kohustuslik
—

sõlmida kindlustusleping või

— muu kõrvalleping
Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole
krediidiandjale teada, ei sisaldu need krediidi
kulukuse määras.
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Kaasnevad kulud
Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad tasud

Lepingutasu 7 eurot

Krediidi kulukuse määr näitab
laenu kogukulu, selles
sisalduvad lepingutasu jm
kulud.
Võrdle erinevaid pakkumisi ja
pane tähele, mida väiksem on
krediidi kulukuse määr, seda
odavam on laen.
Tarbijakrediidileping on
tühine, kui tarbija poolt
tasumisele kuuluva krediidi
kulukuse määr aastas ületab
krediidi andmise ajal Eesti
Panga viimati avaldatud
viimase kuue kuu keskmist
krediidiasutuste poolt
eraisikutele antud
tarbimislaenude kulukuse
määra enam kui kolm korda.
Statistika leiad Eesti Panga
veebilehelt.

Tarbijakrediidilepingust tulenevate tasude muutmise
tingimused

Maksetega hilinemisega kaasnevad kulud
Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised
tagajärjed (nt sundmüük) ning see võib raskendada
krediidi saamist.

Krediidiandjal on õigus hinnakirjas toodud
tasusid muuta, teatades muudatusest vähemalt 2
kuud ette.
Maksetega hilinemisega kaasneb krediidiandja
õigus:
Nõuda viivist 19 % aastas
Nõuda sissenõudmiskulude hüvitamist iga
sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta:
1. Lepingu kehtivusajal vaid ühe
meeldetuletuskirja eest summas kuni 5
eurot. Krediidiandjal on õigus hüvitist
nõuda ainult juhul, kui ta on saatnud
tarbijale enne vähemalt ühe tasuta
meeldetuletuse.
2. Pärast lepingu lõppemist 30-50 eurot,
sõltuvalt võlausaldaja nõudest.

Taganemisõigus
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14
päeva jooksul.

Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on
krediidiandjal õigus saada hüvitist

Jah.
Hüvitise suurus ei või ületada üht protsenti
ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi
summast, kui krediidi ennetähtaegse
tagasimaksmise ja tarbijakrediidilepingus
kokkulepitud tarbijakrediidilepingu lõppemise
vaheline periood on pikem kui üks aasta, ja 0,5
protsenti ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi
summast, kui see periood ei ületa üht aastat.
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Jah
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Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia
Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta
tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust ei
ole, kui krediidiandja ei soovi taotluse saamise ajal
lepingueelseid läbirääkimisi jätkata.

Sissenõudmiskulud on näiteks
kulud, mis tekivad võlgnikuga
ühenduse saamiseks
(helistamiseks,
meeldetuletuskirjade
saatmiseks jne). Konkreetsed
ülempiirid tarbijalt nõutavate
sissenõudmiskulude suurusele
on toodud võlaõigusseaduse
§1132.

Jah

Krediidi ennetähtaegne tagastamine
Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või täielikuks
ennetähtaegseks tagastamiseks.

Päringud andmekogudest
Krediidiandja peab Teile andma viivitamata ja tasuta
teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui
päringu tulemusena otsustatakse Teile krediiti mitte
anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui
sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega
või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku
eesmärkidega.

Viivis on hüvitis, mida
krediidiandja saab nõuda, kui
oled maksete tasumisega
hiljaks jäänud.
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4. Muud olulised õiguslikud aspektid

Siit näed, millised kulud
võivad kaasneda, kui sa
maksete tasumisega hilined.

Jah.

Jah

Kui sa soovid võid krediidi
osaliselt või täielikult
tagastada ennetähtaegselt.
Sellisel juhul sa ei võlgne
krediidi kasutamata jätmise
ajale langevat intressi ja muid
kulusid.
Krediidiandjal on krediidi
ennetähtaegsel tagastamisel
õigus nõuda hüvitist.
Ennetähtaegse tagastamise
õiguse ja hüvitise määramise
aluseks on võlaõigusseaduse §
411.

