
 

 

 

 

 

 

 

EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO TEABELEHT 
 

STANDART EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION – SECCI 

 

 
 
 

1.   Laenuandja nimi ja kontaktandmed 
 

 
 

 
Laenuandja 

 

 
Credit.ee OÜ, registrikood 11898079 

 
 

Aadress 

 
 

F. Tuglase tn 19, Tartu, 51014 

 
Telefon 
klienditeenindus 

 
 

+372 656 0000 

 
E-post 

klienditeenindus 

 
 

info@credit.ee 

 
Faks 
klienditeenindus 

 
 

+372 656 9999 

 
 

Veebileht 

 
 

www.credit.ee 

 
 

 
2.   Laenutoote kirjeldus 

 

 
 

 
Laenu liik 

 

 
Lühiajaline tagatiseta tarbimislaen. 

 

 
Kasutusse võetav laenusumma või laenu ülempiir 

 
 

Laenusumma ülempiir on 5000€. Laenutaotlejal on 
võimalus valida laenusumma suurus. 

 
 
 
 
 
 

Laenu kasutusse võtmise tingimused 

Laenu kättesaamise viis ja aeg 

 
 

Laenusumma saamiseks edastab laenutaotleja 

laenuandjale taotluse. Taotlust saab esitada laenuandja 

kodulehe vahendusel. Laenuleping loetakse sõlmituks, 

kui laenuandja teeb taotluse põhjal positiivse 

laenuandmise otsuse ning laenusaaja isikusamasus on 

nõuetekohaselt tuvastatud. Laenuandja väljastab 

laenusumma eurodes, kandes laenusumma üle 

laenusaaja kontole pärast laenulepingu sõlmimist. 
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Tarbijakrediidilepingu kestus 

 

Laenusumma kasutamise periood on 15-1800 

päeva. Laenutaotlejal on võimalus valida laenu 

kasutamise periood. 

 

 
 
Tagasimaksed 

 

Laenusaaja tehtavate tagasimaksete summa, arv ja 

sagedus sätestatakse maksegraafikus. Iga 

osamakse koosneb laenu põhiosa tagastamise 

summast ning intressist. Osamaksed tasutakse iga 

30 päeva järel laenuandja arvelduskontole. 

 
 

 
3.   Laenuga seotud kulud 

 

 

 
Intressimäär aastas 

 
Fikseeritud intress. Iga laenutoote puhul eraldi vastavalt 

laenulepingus sätestatule. 

 
 

 
Krediidi kulukuse määr 

Laenu kogukulu, mis on väljendatud aastase 

protsendimäärana laenusummast. Krediidi kulukuse 

aastamäära arvutamisel eeldatakse, et laenuandja ja 

laenusaaja täidavad oma kohustusi lepingus kokku 

lepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse 

määra abil saab võrrelda erinevaid pakkumisi. 

 
Määratakse iga laenutoote puhul eraldi vastavalt 

laenulepingus sätestatule. 

 
Tüüpiline näide: 

Laenates 300€ tähtajaga 30 päeva, tuleb tagastada  
annuiteetgraafiku alusel 315€. Antud laenu krediidi 
kulukuse määr on 79,59%. Krediidi kulukuse määra 
arvutamisel eeldatakse, et laenusumma on 300€, laenu 
kulude suurus on 15€ ning laenuandja ja laenusaaja 
täidavad oma kohustusi laenulepingus kokkulepitud 
tingimustel ja tähtaegadel (30 päeva, 1 osamakse). 
Nimetatud laenu aastane intressimäär on 60%. 

 
Kas laenu saamiseks on kohustuslik 

sõlmida kindlustusleping või muu kõrvalleping 

 

Ei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maksete hilinemisega kaasnevad kulud  

Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised 

tagajärjed (nt kohtumenetlus) ning see võib raskendada 

laenu  saamist. 

 

Maksete hilinemisega kaasneb viivise tasumise 

kohustus. Viivise määraks on lepingus kokkulepitud 

intressimäär. 

Sooduslaenu lepingutingimuste rikkumise korral, sh 

Laenlepingu üldtingimuste punktis 4 sätestatud 

asjaolude korral, loetakse laen väljastatuks 

püsikliendile ettenähtud tingimuste alusel, st laenu 

tähtaja rikkumisel muutub laenusaajale 

kohustuslikuks tasuda ka intress vastavalt 

püsikliendile kehtestatud hinnakirjale. 

Laenuandjal on õigus nõuda ja laenusaaja on kohustatud 

hüvitama laenusaajale kulud, mis on seotud lepingu 

rikkumisest tulenevate toimingute eest, sh võlateatise 

(võlanõude), hoiatuse, lepingu ülesütlemise teate 

esitamisega jm, igakordse toimingu kohta summas 15€. 

Laenu refinantseerimise korral on laenusaajal kohustus 

tasuda vastavate toimingute kulude katteks laenuandjale 

20€ lepingutasu. 

Lepingust taganemise korral on laenuandjal õigus nõuda 

laenusaajalt ka laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte 

raames lepinguga seoses makstud tagastamatute tasude 

hüvitamist (sh järelpäringud maksevõime alase 

informatsiooni kohta). 

Lepingu ülesütlemise korral on laenuandjal õigus nõuda 

laenusaajalt ka kahju, sh saamata jäänud tulu, 

hüvitamist. Võimalike sissenõudemeetmetega seotud 

kulude eest tuleb tasuda vastavalt Eesti õigusele. 



 

Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad tasud 

 

Väikelaenu (laenusumma alates 2250€) lepingu 

sõlmimise tasu on 1%  laenusummast. 

 

 

 

4.   Muud olulised õiguslikud aspektid 
 

 

 
Taganemisõigus 

Laenusaaja võib laenulepingust taganeda 14 päeva 

jooksul. 

 

 
Jah 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laenu ennetähtaegne tagasimaksmine 

Laenusaajal on igal ajal õigus laenu ennetähtaegseks 

tagastamiseks. 

 
 

Jah 

 
Lepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegsel täitmisel 

on laenusaaja kohustatud tasuma laenuandjale hüvitist 

kahju eest, mis on seotud ennetähtaegse tagasimaksega 

ühe (1) protsendi ulatuses ennetähtaegselt tagastatud 

laenu summalt juhul, kui ennetähtaegse tagasimakse ja 

lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks 

aasta ning null koma viie (0,5) protsendi ulatuses 

ennetähtaegselt tagastatud laenu summalt juhul, kui see 

periood ei ületa 1 aastat, kuid mitte enam kui laenusaaja 

oleks pidanud maksma laenuandjale intressidena 

ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise vahelisel 

perioodil.   

 
 

Päringud andmekogudest 

Laenuandja peab laenusaajale andma viivitamatult ja 

tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, 

kui päringu tulemusena otsustatakse laenusaajale laenu 

mitte anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, 

kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega 

või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku 

eesmärkidega. 
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Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia 

Laenusaajal on õigus saada nõudmise korral tasuta 

laenulepingu projekti koopia. Seda õigust ei ole, kui 

laenuandja ei soovi taotluse saamise ajal lepingueelseid 

läbirääkimisi jätkata. Credit.ee OÜ laenulepingu 

üldtingimused on alati avalikult ja tasuta kättesaadavad 

laenuandja veebilehel  www.credit.ee 
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