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CREDIT.EE OÜ TEENUSTE HINNAKIRI 
 
 

  

    
    
   KIIRLAEN 
 

  Lepingu sõlmimise tasu   Kuni 5% laenusummast 

  Laenu refinantseerimise tasu   1% laenusummast, kuid vähemalt 35,00 € 

  Maksepuhkuse vormistamise tasu   Vastavalt pikendamistasu hinnakirjale  

  Viivisemäär   Laenulepingus kokku lepitud intressimäär päevas 

  Ennetähtaegne tagastamine   1% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või          

selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja 

laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline      

periood on pikem kui 1 aasta. 0,5% ennetähtaegselt 

tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui 

ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma 

tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood ei ületa 1 

aastat. 

  

   VÄIKELAEN 
  Lepingu sõlmimise tasu   1% laenusummast 

  Laenu refinantseerimise tasu   1% laenusummast, kuid vähemalt 35,00 € 

  Maksepuhkuse vormistamise tasu   Vastavalt pikendamistasu hinnakirjale 

  Viivisemäär   Laenulepingus kokku lepitud intressimäär päevas 

  Ennetähtaegne tagastamine   1% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või 

selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja 

laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline      

periood on pikem kui 1 aasta. 0,5% ennetähtaegselt 

tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui 

ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma 

tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood ei ületa 1 

aastat. 

  

    LAEN KINNISVARA TAGATISEL 
  Lepingu sõlmimise tasu   1,5% laenusummast, min 75 € 

  Maksepuhkuse vormistamise tasu   Vastavalt pikendamistasu hinnakirjale  

  Laenulepingu tingimuste muutmine (nt laenu tagastamise tähtaja pikendamine)   1,5% laenusumma jäägilt, min 45 € 

  Hüpoteegi seadmisega, loovutamisega ja lõpetamisega seotud esinduskulud   150,00 € 

  Viivisemäär   Laenulepingus kokku lepitud intressimäär päevas 

  Ennetähtaegne tagastamine   1% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või 

selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja 

laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline      

periood on pikem kui 1 aasta. 0,5% ennetähtaegselt 

tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui 

ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma 

tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood ei ületa 1 

aastat. 

  

    TASULISED VÕLATEATISED  
  Tasuline võlateatis posti teel (iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta lepingu                   

kehtivusajal) 

  5,00 € 

  I. tasuline võlateatis posti teel (pärast lepingu lõppemist)  

    kui nõue on kuni 500 eurot   15,00 € 

    kui nõue on 501 - 1000 eurot   20,00 € 

    kui nõue on üle 1001 eurot   25,00 € 

  II. ja III. tasuline võlateatis posti teel (pärast lepingu lõppemist)   5,00 € 

     

    MUUD 
  Teenustasu ülelaekumiste tagasikannete eest   Alates 0,16 € (panga teenustasu) 

  Taotluse läbivaatamise ja väljamaksmise tasu   0,00 € 

  Maksetähtaja meeldetuletus SMS/e-postiga   0,00 € 

  Tõendi, kinnituse või võlgnevusega seotud dokumendi väljastamine kliendi soovil   5,00 € 

  Dokumendi koopia väljastamine (peale lepingu lõppemist)   5,00 € 

  Eritellimusel infopäring (sh andmete edastamine elektroonilisel andmekandjal)   30,00 €/ tund 

  Teenustasu sularaha vastuvõtmise eest   0,00 € 

  Maksehäire avaldamine   5,00 € 
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CREDIT.EE OÜ TEENUSTE HINNAKIRI 
 
 

  

 
    

   KÄIBEKAPITALILAEN 
 

  Lepingu sõlmimise tasu   0,00 € 

  Laenu refinantseerimise tasu   1% laenusummast, kuid vähemalt 35,00 € 

  Maksepuhkuse vormistamise tasu   Vastavalt pikendamistasu hinnakirjale  

  Viivisemäär   0,25% päevas 

  Ennetähtaegne tagastamine   3% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast  

 
 

   VÄIKELAEN 
  Lepingu sõlmimise tasu   1% laenusummast 

  Laenu refinantseerimise tasu   1% laenusummast, kuid vähemalt 35,00 € 

  Maksepuhkuse vormistamise tasu   Vastavalt pikendamistasu hinnakirjale 

  Viivisemäär   0,25% päevas 

  Ennetähtaegne tagastamine   3% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast 

  
    ÄRILAEN KINNISVARA TAGATISEL 

  Lepingu sõlmimise tasu   1,5% laenusummast 

  Maksepuhkuse vormistamise tasu   Vastavalt pikendamistasu hinnakirjale  

  Laenulepingu tingimuste muutmine (nt laenu tagastamise tähtaja pikendamine)   1,5% laenusumma jäägilt, min 45 € 

  Hüpoteegi seadmisega, loovutamisega ja lõpetamisega seotud esinduskulud   150,00 € 

  Viivisemäär   0,25% päevas 

  Ennetähtaegne tagastamine   3% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast 

     

 

   TASULISED VÕLATEATISED 
  Võlateatis posti teel iga viivitatud osamakse eest   15,00 € 

 

    MUUD 
  Teenustasu ülelaekumiste tagasikannete eest   Alates 0,16 € (panga teenustasu) 

  Taotluse läbivaatamise tasu   0,00 € 

  Väljamaksetasu   0,00 € 

  Maksetähtaja meeldetuletus SMS/e-postiga   0,00 € 

  Tõendi, kinnituse või võlgnevusega seotud dokumendi väljastamine kliendi soovil   15,00 € 

  Dokumendi koopia väljastamine (peale lepingu lõppemist)   15,00 € 

  Eritellimusel infopäring (sh andmete edastamine elektroonilisel andmekandjal)   30,00 €/ tund 

  Teenustasu sularaha vastuvõtmise eest   0,00 € 

  Maksehäire avaldamine   15,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Credit.ee OÜ, reg. 11898079 

F. Tuglase 19, Tartu 51006 

Telefon: (+372) 6560000 

Faks: (+372) 6569999 

https://credit.ee 


