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KREDIIDILIMIIDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED 
 
1. MÕISTED 
 
1.1. Andmekaitsetingimused on dokument, mis on kättesaadav Veebilehel ja millega 
Krediidiandja määrab kindlaks, kuidas ta töötleb (näiteks kogub, kasutab, avaldab, säilitab, 
edastab ja kustutab) Kliendi isikuandmeid ning annab Kliendile teavet Kliendi kui andmesubjekti 
õiguste kohta. 
 
1.2. Arve on Krediidiandja poolt Kliendile tagasimakse kohta esitatav makseteatis. 

1.3. Eritingimused on Lepingu oluline osa, mis sisaldab Lepingu põhilisi tingimusi, sh 
Krediidilimiidi summat ja selle tagasimaksmise tingimusi, Intressimäära jm. 
 
1.4. Intress on tasu, mida Klient maksab Krediidiandjale Krediidi kasutamise eest. 
 
1.5. Intressimäär on määr, millele vastavalt Intressi arvestatakse. 
 
1.6. Iseteeninduskeskkond on piiratud ligipääsuga keskkond Veebilehel, mis võimaldab Kliendil 
mh taotleda Krediiti (sh esitada Väljamakse avaldusi), näha, alla laadida ja hallata Poolte vahel 
sõlmitud lepinguid ja nende lisasid ning graafikuid, näha lepingutega seotud maksete 
informatsiooni ning vahetada lepingutega seotud teateid. 
 
1.7. Kaupmees on juriidiline isik, kes võimaldab Kliendil kasutada Krediidilimiiti Kaupmehe poolt 
müüdava tarbekauba ja/või -teenuse eest tasumiseks. Kaupmeeste nimekiri on avaldatud 
Veebilehel.  
 
1.8. Klient on füüsiline isik, kes on sõlminud Krediidiandjaga Lepingu. 
 
1.9. Krediidiandja on Modena Estonia OÜ (registrikood: 14820592; aadress: Pärnu mnt 105, 
11313 Tallinn, Harju maakond). 
 
1.10. Krediidi kogukulu on kõik kulud, kaasa arvatud Intress, Lepingutasu, maksud ja muud 
tasud, mida Klient on kohustatud Lepingu alusel Krediidiandjale maksma ning mis on viimasele 
Lepingu sõlmimise ajal teada või peavad teada olema. Krediidiandja arvutab Krediidi kogukulu 
Lepingu sõlmimise aja seisuga lähtudes järgmistest eeldustest:  
1) Klient võtab kogu Krediidilimiidi kasutusse viivitamata ja täies mahus ning kõige kõrgemate 
võimalike tasude ja Intressimääraga;  
2) Krediidilimiit on antud üheks aastaks alates esimesest kasutusse võtmisest;  
3) viimase maksega tasub Klient kogu tasumata põhisumma, Intressi ja muud tasud (kui neid on); 
4) Klient maksab Krediidilimiidi tagasi kaheteistkümne võrdse tagasimaksega, regulaarsusega 
üks kord kalendrikuus ja Eritingimustes kokkulepitud tähtpäeval;  
5) Intressi ja muid tasusid (kui neid on) arvestatakse Lepingu alusel Kliendi poolt kasutusse 
võetud Krediidilimiidilt ja neid makstakse koos põhisumma tagasimaksetega. Krediidi kogukulu ei 
sisalda kulusid, mis ei olnud Lepingu sõlmimisel teada, sh mida Klient peab tasuma oma 
Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisel. 
 
1.11. Krediidi kulukuse määr on Krediidilimiidi kasutamisega kaasnev Krediidi kogukulu 
Kliendile, mis on väljendatud aastase protsendimäärana Krediidilimiidist. Eritingimustes on 
esitatud esialgne Krediidi kulukuse määr, mis on arvestatud Lepingu sõlmimise seisuga, lähtudes 
punktis 1.10. toodud eeldustest. 
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1.12. Krediidilimiit on Eritingimustes toodud maksimaalne rahasumma, mille väljamaksmist 
saab Klient Lepingu alusel Krediidiandjalt nõuda. 
 
1.13. Krediit on Kliendi poolt tegelikult kasutusse võetud Krediidilimiidi summa. 
 
1.14. Leping on Poolte vahel sõlmitud leping, mis koosneb Eri- ja Üldtingimustest ning 
Teabelehest, nende võimalikest lisadest ning neis viidatud dokumentidest (sh 
Andmekaitsetingimustest ja rahapesu tõkestamise tingimustest ). 
 
1.15. Lepingutasu on Kliendi poolt tasumisele kuuluv ühekordne tasu lepingu sõlmimise eest kui 
selles on Eritingimustes kokku lepitud. 
 
1.16. Pool ja Pooled on Krediidiandja ja Klient, koos või eraldi. 
 
1.17. Teabeleht on Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht, mis sisaldab seaduse kohaselt 
nõutavat lepingueelset teavet Kliendile pakutava Krediidilimiidi kohta. 
 
1.18. Tööpäev on iga tööpäev esmaspäevast reedeni, va riigipühad ja muud päevad, mida ei 
loeta Eesti Vabariigis tööpäevaks. 
 
1.19. Veebileht on Krediidiandja veebileht www.modena.ee. 
 
1.20. Viivis on viivitusintress, mida Klient on kohustatud Krediidiandjale maksma rahaliste 
kohustuste (va. Intress ja viivis) täitmisega viivitamisel iga viivitatud päeva eest. 
 
1.21. Väljamakse avaldus on Kliendi poolt Krediidiandjale tehtud avaldus Krediidilimiidi või selle 
osa väljamakse tegemiseks vastavas avalduses nimetatud Kaupmehele või punktis 2.6. 
sätestatud tingimustele vastavale Kliendi isiklikule pangakontole. 
 
2. KLIENDI KINNITUSED 
 
Lepingu sõlmimisega ja iga Väljamakse avalduse esitamisega avaldab ja kinnitab Klient 
Krediidiandjale, et: 
 
2.1. ta on Eesti Vabariigi kodanik või omab Eesti Vabariigis elamisluba või elamisõigust; 
 
2.2. ta on vanuses 18 kuni 75 aastat; 
 
2.3. ta on täielikult õigus- ja teovõimeline; 
 
2.4. tal on ID-kaardi ja/või Mobiil-ID ja/või Smart-ID kasutamise võimalus; 
 
2.5. tal on Eesti Vabariigis registreeritud isiklik mobiiltelefoni number; 
 
2.6. tal on isiklik konto Eesti Vabariigi krediidi- või makseasutuses või Euroopa Majanduspiirkonna 
krediidi- või makseasutuse Eesti filiaalis; 
 
2.7. ta on Krediidilimiidi tegelik kasusaaja; 
 
2.8. ta ei ole riikliku taustaga isik; 
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2.9. tema suhtes ei ole kehtestatud Eesti Vabariigi ega Euroopa Liidu sanktsioone; 
 
2.10. ta ei sõlmi Lepingut uimastite, alkoholi ega muude psühhotroopsete ainete mõju all ega 
eksimuse, pettuse, ähvarduse ja/või vägivalla tagajärjel; 
 
2.11. ta ei kasuta lepingu sõlmimisel esindajat; 
 
2.12. ta on Krediidilimiidi taotlemisel esitanud Krediidiandjale kõik andmed ja dokumendid, mille 
suhtes Krediidiandjal võib olla õigustatud huvi, ning esitatud andmed ja dokumendid on õiged, 
täpsed, täielikud ja ajakohased. Klient on teadlik, et Krediidiandjal on õigus eeldada tema poolt 
esitatud andmete ja dokumentide õigsust, täpsust, täielikkust ja ajakohasust, kuid esitatud 
andmeid ning dokumente vajadusel ka kontrollida;  
 
2.13. tal on oma majanduslikust olukorrast täielik ülevaade ning see lubab tal Lepingut vastavalt 
selle tingimustele (sh tähtaegadel) täita; 
 
2.14. ta on tutvunud Andmekaitsetingimustega ja on nõus, et Krediidiandja töötleb tema 
isikuandmeid nendega kooskõlas; 
 
2.15. ta on Teabelehe, lisateabe finantsteenuste kaugturustuse kohta ning Eritingimused kätte 
saanud, samuti on nimetatud dokumentide, üldtingimustega, Andmekaitsetingimustega ja 
rahapesu tõkestamise tingimustega põhjalikult tutvunud, saab täielikult aru nende sisust ning 
nõustub nendega; 
 
2.16. ta kasutab Krediiti üksnes kooskõlas punktiga 5.5; 
 
2.17. ta on saanud Krediidiandjalt piisavalt teavet ja selgitusi, saab aru Lepingu sõlmimisega 
kaasnevatest riskidest ning ei vaja Krediidiandjalt täiendavat teavet ega selgitusi; 
 
2.18. Krediidiandja on teda teavitanud õigusest saada Lepingu kehtivuse ajal tasuta Lepingu 
koopiat ja teavet Lepingu alusel tasumisele kuuluvate tagasimaksete kohta; 
 
2.19. Krediidiandja on teda hoiatanud, et Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmata 
jätmisel võivad olla tõsised negatiivsed tagajärjed, mh võib see raskendada täiendava laenu 
saamist Krediidiandjalt ja teistelt krediidiandjatelt. 
 
3. LEPINGU SÕLMIMINE JA MUUTMINE 
 
3.1. Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on talle saadetud Lepingu digitaalselt allkirjastanud ja 
selle Krediidiandjale tagastanud. 
 
3.2. Kui punktis 3.3. ei ole sätestatud teisti, saab Eritingimusi muuta ainult Poolte kokkuleppel. 
Eritingimused loetakse muudetuks, kui Klient on Eritingimused (sh asjakohase Teabelehe) 
digitaalselt allkirjastanud ning Krediidiandjale tagastanud. 
 
3.3. Krediidiandja võib Eritingimustes kokku lepitud Intressimäära ühepoolselt ja ette teatamata 
muuta, kui see on põhjendatav Krediidiandja krediidiriski muutmisega ja/või Krediidiandja kulude 
muutmisega. Krediidiandja teavitab Klienti vastavast muudatusest püsival andmekandjal ning 
muudatus jõustub Kliendi teavitamisel või Krediidiandja poolt avaldatud hilisemal tähtpäeval.  
 



4 
 

3.4. Krediidiandjal on õigus Üldtingimusi ja/või Andmekaitsetingimusi ühepoolselt muuta, 
teavitades Klienti sellest püsival andmekandjal vähemalt 30 päeva ette. Muudatused jõustuvad 
pärast etteteatamise tähtaja möödumist või Krediidiandja poolt avaldatud hilisemal tähtpäeval. 
 
3.5. Krediidiandjal on õigus Üldtingimusi ja/või Andmekaitsetingimusi ja/või rahapesu tõkestamise 
tingimusi ühepoolselt ette teavitamata muuta, kui see on vajalik seadusega vastavusse viimiseks. 
Muudatused jõustuvad arvates nende avaldamisest Veebilehel või Krediidiandja avaldatud 
hilisemal tähtpäeval. 
 
3.6. Kui Klient punktide 3.3., 3.4. ja/või 3.5. alusel teavitatud muudatustega ei nõustu, on tal õigus 
Leping hiljemalt 30 päeva jooksul üles öelda, esitades Krediidiandjale kirjalikult või kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis avalduse ning makstes Krediidiandjale tagasi kogu Lepingu 
alusel väljamakstud Krediidi ja Lepingu ülesütlemise seisuga arvestatud Intressi ja muud 
maksmisele kuuluvad tasud. Kui Klient Lepingut vastavalt üles ei ütle ja Krediidiandjale makset ei 
tee, loetakse Klient muudatustega nõustunuks. 
 
4. LEPINGU TÄHTAEG 
 
4.1. Leping on sõlmitud tähtajatult. 
 
5. KREDIIDILIMIIDI KASUTAMINE 
 
5.1. Krediidiandja avab Krediidilimiidi Kliendile kasutamiseks hiljemalt järgmisel Tööpäeval pärast 
Lepingu sõlmimist. 
 
5.2. Klient võib Krediidilimiidi võtta kasutusse ühe või mitme korraga. 
 
5.3. Krediidilimiit on korduvkasutatav, st Klient saab Krediiti pärast Krediidi või selle osa 
tagasimaksmist kasutamata Krediidilimiidi ulatuses uuesti kasutusele võtta. 
 
5.4. Klient saab Krediidilimiiti kasutada kahel järgneval viisil: 
 
5.4.1. Klient vormistab Kaupmehe e-poes ostu ning valib tasumisel maksevahendiks 
Krediidiandja Krediidilimiidi. Pärast valiku tegemist suunatakse Klient Kaupmehe e-poest 
automaatselt Iseteeninduskeskkonda, kus Klient saab kinnitada ning esitada kasutamata 
Krediidilimiidi summa ulatuses Krediidiandjale Kaupmehe e-poes vormistatud ostule vastava 
Väljamakse avalduse Krediidi summa väljamaksmiseks valitud Kaupmehele. 
 
5.4.2. Klient logib sisse Iseteeninduskeskkonda, kus ta saab kinnitada ja esitada Krediidiandjale 
kasutamata Krediidilimiidi summa ulatuses Väljamakse avalduse Krediidi väljamaksmiseks 
punktis 2.6. sätestatud nõuetele vastavale Kliendi isiklikule kontole; 
 
5.4.3. Krediidiandja teeb Väljamakse avalduse alusel ning sellega kooskõlas Krediidilimiidist 
väljamakse Väljamakse avaldusse märgitud Kaupmehele või Kliendi isiklikule pangakontole 
üksnes juhul, kui Väljamakse summa on väiksem või võrdne Kliendi Krediidilimiidi jäägiga ning 
puuduvad alused väljamakse tegemisest keeldumiseks. 
 
5.5. Klient võib kasutada Krediidilimiiti üksnes Eritingimustes toodud sihtotstarbel, mis tähendab, 
et Krediidilimiiti ei või mh kasutada järgmistesse valdkondadesse kuuluvate kaupade või teenuste 
tarbimiseks: 
 



5 
 

5.5.1. hasartmängud ja kihlveod; 
 
5.5.2. relvad, laskemoon ja lõhkeained; 
 
5.5.3. nafta, väärismetallid või tubakatooted; 
 
5.5.4. narkootilised või psühhotroopsed ained; 
 
5.5.5. muud teenused ja kaubad, mille müük on seadusega keelatud. 
 
5.6. Krediidiandjal on õigus väljamakse tegemisest keelduda, kui on täidetud üks või mitu 
järgmistest tingimustest: 
 
5.6.1. Krediidiandjal kahtlustab, et Krediidilimiiti ei kasuta Klient, vaid kolmas isik; 
 
5.6.2. Klient kasutab või soovib kasutada Krediiti vastuolus punktis 5.5. sätestatuga; 
 
5.6.3. Väljamakse avaldusse märgitud Kliendi isiklik konto ei vasta nõuetele; 
 
5.6.4. Klient on rikkunud Lepingut ja/või muud Poolte vahel sõlmitud lepingut; 
 
5.6.5. Kliendi poolt Krediidiandjale antud üks või mitu kinnitust ei olnud ja/või ei ole nende andmise 
hetkel täielikult tõesed; 
 
5.6.6. Klient on esitanud Krediidiandjale teavet ja/või dokumente, mis ei ole olnud nende 
esitamise ajal õiged, täpsed, ajakohased ja/või on jätnud Krediidiandjale esitamata teabe ja/või 
dokumendid, mille suhtes viimasel võis olla õigustatud huvi; 
 
5.6.7. Krediidiandjale on saanud teatavaks, et Kliendi maksevõime on halvenenud või halveneb 
ja sellel on või võib olla oluline negatiivne mõju Kliendi võimekusele täita Lepingut vastavalt selle 
tingimustele; 
 
5.6.8. Klient on esitanud Lepingust taganemise või Lepingu ülesütlemise avalduse; 
 
5.6.9. vastav õigus on sätestatud seadusega. 
 
5.7. Krediidiandja teavitab Klienti Krediidilimiidi väljamaksete peatamisest ning aluste ära 
langemisel väljamaksete taastamisest. Krediidiandja ei vastuta Krediidilimiidi väljamaksete 
peatamise tagajärjel Kliendile või kolmandale isikule tekkiva mistahes kahju (sh mittevaralise 
kahju või saamata jäänud tulu) eest. 
 
5.8. Kliendil on kohustus Lepingu kehtivuse ajal täita punktis 13 toodud teavitamiskohustust ja 
Krediidiandjal on õigus täiendavalt iseseisvalt kontrollida Kliendi krediidivõimelisust. 
 
6. INTRESS 
 
6.1. Krediidiandjal on õigus arvestada ning Kliendil on kohustus maksta Krediidi kasutamise eest 
Krediidiandjale Intressi. 
 
6.2. Intressi arvestamisel lähtub Krediidiandja järgmistest põhimõtetest: 
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6.2.1. Intressi arvestatakse Lepingu alusel välja makstud Krediidilt; 
 
6.2.2. Intressi arvestatakse Eritingimustes kokkulepitud Intressimääras, v.a. kui Krediidiandja on 
teinud Kliendile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku rakendada ühe või mitme 
väljamakse osas Eritingimustes kokkulepitust madalamat Intressimäära ning Klient on 
Krediidiandja ettepaneku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsepteerinud, millisel juhul 
lähtutakse vastava(te) väljamakse(te) osas eraldi kokkulepitud Intressimäärast; 
 
6.2.3. Intressi arvestatakse iga päev, võttes aluseks kalendrikuu päevade tegelikku arvu ja 360-
päevast aastat; 
 
6.2.4. Intressi arvestatakse alates väljamakse tegemise päevast (kaasa arvatud) kuni kogu 
väljamakstud Krediidi tagastamise päevani (kaasa arvatud). 
 
6.3. Klient tasub Intressi Krediidiandja poolt esitatud igakuiste Arvete alusel vastavalt punktile 8.1. 
 
7. MUUD TASUD JA KULUD 
 
7.1. Klient maksab Krediidiandjale Lepingutasu (kui see on kohaldatav), mis muutub 
sissenõutavaks Lepingu sõlmimisel ja ei kuulu tagastamisele, sh Kliendi poolt Lepingust 
tulenevate kohustuste ennetähtaegsel täitmisel. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, lisab Krediidiandja 
Lepingutasu esimesele Lepingu alusel Kliendile esitatavale Arvele. 
 
7.2. Lisaks Lepingus kokkulepitule hüvitab Klient Krediidiandja kulud seoses Lepingu alusel 
tekkinud Kliendi võla sissenõudmisega (sh maksekäsu kiirmenetluse ja kohtukulud). 
 
7.3. Maksmisele kuuluvad tasud ning kulud tasub Klient Krediidiandja esitatud Arvete alusel 
kooskõlas punktidega 11.1. ja 11.2.. 
 
8. KREDIIDI TAGASIMAKSMINE 
 
8.1. Klient peab maksma tagasi Krediiti ja tasuma Intressi vastavalt Krediidiandja poolt esitatud 
Arvetele iga kuu kui Krediit on Kliendi kasutuses. Krediidiandja esitab Kliendile Arve e-posti teel 
ja teeb selle täiendavalt kättesaadavaks ka Iseteeninduskeskkonnas vähemalt 7 päeva enne Arve 
tasumise tähtaja saabumist. 
 
8.3. Klient tasub Arve vastavalt punktidele 11.1. ja 11.2.. 
 
8.4. Arve mittekättesaamine e-posti teel ei vabasta Klienti maksete õigeaegsest tasumisest. 
 
9. KREDIIDI ENNETÄHTAEGNE TAGASTAMINE 
 
9.1. Kliendil on igal ajal õigus Krediit täielikult ennetähtaegselt tagastada, teavitades 
Krediidiandjat sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja tasudes summa 
kooskõlas punktidega 11.1. ja 11.2.. Kui Klient ei ole vastavast soovist Krediidiandjat teavitanud, 
loetakse ennetähtaegsed tagasimaksed või enammakstud summad ettemaksuks. 
 
9.2. Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on Krediidiandjal õigus saada Kliendilt seaduses 
sätestatud  vastavat hüvitist, mis ei ületa ühelgi juhul summat, mille Klient oleks maksnud 
Intressideks vastavalt kokkulepitule. 
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9.3. Ennetähtaegsel tagasimaksmisel lõpeb Leping vaid juhul, kui Klient on punkti 16 kohaselt 
esitanud  ka Lepingu ülesütlemise avalduse ja teinud Krediidiandjale vastava makse. 
 
10. VIIVIS 
 
10.1. Rahalise kohustusega viivitamisel on Krediidiandjal õigus arvestada ja nõuda ning Kliendil 
on kohustus tasuda Krediidiandjale Viivist. 
 
10.2. Viivise arvestamisel lähtub Krediidiandja järgmistest põhimõtetest: 
 
10.2.1. Viivist arvestatakse Eritingimustes kokku lepitud Viivisemääras, mis ei ületa ühelgi juhul 
kolmekordset seadusjärgset viivisemäära; 
 
10.2.2. Viivist arvestatakse iga viivituses oldud päeva kohta, alates rahalise kohustuse 
sissenõutavaks muutumisele järgnevast päevast (kaasa arvatud) kuni kohustuste täieliku täitmise 
päevani (kaasa arvatud). 
 
10.3. Klient tasub Viivist Krediidiandja esitatud arvete alusel ja kooskõlas punktiga 11. 
 
10.4. Krediidiandja võib nõuda täiendavalt ka Viivist ületava kahju hüvitamist vastavalt 
õigusaktides sätestatud tingimustele. 
 
11. MAKSETE TEGEMINE JA ARVESTAMINE 
 
11.1. Klient täidab kõik Lepingust tulenevad rahalised kohustused eurodes, tehes ülekande 
Krediidiandja pangakontole, kasutades Arvel märgitud Krediidiandja pangakonto numbrit ja muid 
vajalikke rekvisiite ja märkides maksekorralduse viitenumbriks Eritingimustes välja toodud Kliendi 
personaalse viitenumbri. Mistahes makse tuleb Kliendi poolt tema enda kontolt, mahaarvamisteta 
ning tasaarvestusteta või vastunõueteta. 
 
11.2. Kui Krediit on Kliendi kasutuses, tuleb Kliendil tasuda igakuist makset vähemalt 
Minimaalse kuumakse ulatuses, mis ei ole ühelgi juhul väiksem kui viis (5) eurot (va Krediidi 
viimase tagasimakse puhul). Minimaalne kuumakse sisaldab tasu Krediidi eest ja/või Intressi tasu. 
 
11.3. Minimaalse kuumakse arvutamisel kasutatakse Annuiteetgraafiku meetodit ja selle 
saamiseks liidetakse Krediidi summa ning sellelt arvestatud Intress. Saadud tulemus jagatakse 
Minimaalse kuumakse arvutamise perioodis olevate kuude arvuga. 
 
11.4. Minimaalne kuumakse kuulub igakordsele ümberarvutamisele, kui muudetakse 
Maksepäeva, Intressi või kasutatakse Krediidilimiiti. Info Minimaalse kuumakse muutumise kohta 
on Kliendile nähtav igakuiselt esitataval Arvel ning kättesaadav Iseteeninduskeskkonnas. Kui 
Kliendile tehakse väljamakse või muudetakse Krediidilimiiti pärast Arve edastamist, ei saadeta 
talle Minimaalse kuumakse kohta uut Arvet.  
 
11.5. Minimaalse kuumakse arvutamisel eeldatakse, et Klient teeb tagasimakse hiljemalt 
Maksepäeval. Minimaalse kuumakse tasumisega viivitamisel arvestatakse Intressi kuni makse 
Krediidiandjale laekumiseni, kuid Minimaalse kuumakse suurust makse laekumisel ümber ei 
arvutata. Arvestatud Intress tuleb maksta järgmisel Arve tasumise tähtpäeval ja Intressimakse 
sisaldub tavapärase Minimaalse kuumakse koosseisus. Maksega viivitamise tulemusel võib 
järgnevatel kuudel maksmisele kuuluvad Minimaalsed kuumaksed sisaldada suurema Intressiosa 
ning väikesema põhiosa suurust. Sellise olukorra vältimiseks peab Klient tegema 
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makseviivitusele järgneval kuul Krediidiandjale vastavalt suurema tagasimakse. Tagasimakse 
suurust saab täpsustada Krediidiandja klienditeenindusest. 
 
11.6. Kui Kliendi tehtud makse ületab Minimaalset kuumakset, loetakse see Krediidi 
ennetähtaegseks tagasimakseks ning Minimaalset Kuumakset ümber ei arvutata. Sellisel juhul 
arvestatakse enammaksutud summa Krediidilimiidi tagastuseks arvestades maksete arvestamise 
järjekorda.  
 
11.7. Kui Klient teeb ennetähtaegse tagasimakse, lüheneb Krediidi tagasimakse periood ning 
väheneb tasumisele kuuluva Intressi summa. Minimaalse kuumakse suurust see ei mõjuta. 
 
11.8. Kliendi rahaline kohustus loetakse Kliendi poolt täidetuks, kui sellele vastav summa on 
Kliendi poolt kantud ning laekunud Krediidiandja pangakontole vastavalt eeltoodule. 
Krediidiandjal on õigus lugeda Kliendi rahaline kohustus eeltoodud põhimõtetel täidetuks ka juhul, 
kui Klient ei kasutanud õiget viitenumbrit, aga tehtud makset on võimalik muul viisil 
identifitseerida. 
 
11.9. Kui Klient tasub Krediidiandjale summa, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud 
rahaliste kohustuste täitmiseks, arvestatakse tehtud makse alljärgnevas järjekorras tasumisele:  
1) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;  
2) teises järjekorras põhivõla katteks;  
3) kolmandas järjekorras Intressi katteks; ning  
4) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks. 
 
11.10. Kui Kliendil tekib Lepingust tulenevate rahalise kohustuse täitmisega raskusi, peab ta 
sellest Krediidiandjat viivitamatult teavitama.  
 
12. MAKSETEGA HILINEMINE, SEOTUD KULUD JA NENDE SISSENÕUDMINE 
 
12.1. Krediidiandjal on õigus Krediidilimiidi väljamaksete tegemisest keelduda, kui Klient on 
kasvõi ühe Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega osaliselt või tervikuna viivituses. 
 
12.2. Kui Klient on Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivituses, teavitab 
Krediidiandja Klienti sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud 
meeldetuletusega. 
 
12.3. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel teeb Krediidiandja Kliendile esimese 
meeldetuletuse alati tasuta. Järgnevate meeldetuletustele kohaldub tasu vastavalt seadusele. 
 
12.4. Krediidiandjal on õigus Lepingu alusel Kliendi võlad inkasso-, kohtu-, maksekäsu 
kiirmenetluse ja/või täitemenetluses sisse nõuda ning Kliendil on kohustus hüvitada 
Krediidiandjale sellise menetlusega kaasnenud tegelikud kulud vastavalt seadusele. 
 
12.5. Krediidiandja võib delegeerida võlgade sissenõudmise kolmandale isikule ning avaldada 
talle andmeid Kliendi Lepingust tulenevate võlgnevuse kohta. 
 
12.6. Krediidiandja võib kooskõlas maksehäire avaldamisele kohalduvate õigusnormide ning 
nõuetega teavitada Kliendi poolt Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmata jätmisest 
võlgnike andmebaase pidavaid kolmandaid isikuid, eesmärgiga teha sellised andmed 
kättesaadavaks võlgnike andmebaasis, mis on kasutatav avalikult või piiratud isikute ringi poolt. 
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13. KLIENDI TEAVITAMISKOHUSTUS 
 
13.1. Klient teavitab Krediidiandjat viivituseta, kuid hiljemalt kolme Tööpäeva jooksul: 
 
13.1.1. muudatustest Krediidiandjale esitatud isiku- ja kontaktandmetes; 
 
13.1.2. igast olukorrast, mis võib halvendada Kliendi krediidivõimelisust ja/või Kliendi võimekust 
täita Lepingut, sh muutustest sissetulekutes, finantskohustustes ja/või elamiskuludes ja/või 
ülalpeetavate arvus; 
 
13.1.3. (võimalikest) raskustest Lepingust tulenevate Kliendi kohustuste täitmisel; 
 
13.1.4. igast Kliendi poolt ja/või kolmanda isiku poolt Kliendi suhtes algatatud kohtu-, maksekäsu 
kiirmenetluse, vahekohtu-, täite-, pankroti-, võlgadest vabastamise, nende ümberkujundamise 
ja/või muust sarnasest menetlusest ning Kliendile sellise menetluse algatamise hoiatuse 
tegemisest, kui see halvendab või võib halvendada tema maksevõimet; 
 
13.1.5. mistahes kolmanda isiku poolt Kliendi isikutuvastusvahendite kuritarvitamisest ja/või 
sellisest ohust. 
 
13.2. Krediidiandja võib eeldada Kliendi poolt esitatud teabe ja dokumentide õigsust, täpsust, 
ajakohasust ja täielikkust, kuni Klient ei ole muutumisest teavitanud. 
 
14. KLIENDI ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA 
 
14.1. Klient võib Lepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul taganeda. Nimetatud tähtaeg 
hakkab kulgema arvates Lepingu sõlmimisest või päevast, millal Klient sai kätte kirjalikult või 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud Lepingu ja seaduse kohaselt nõutava 
lepingueelse teabe, kui see toimus hiljem. 
 
14.2. Lepingust taganemiseks esitab Klient Krediidiandjale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis Lepingust taganemise avalduse. Kliendil on õigus esitada Lepingust 
taganemise avaldus üksnes enne punktis 14.1. toodud tähtaja möödumist. Avalduses peab Klient 
välja tooma vähemalt järgmise:  
1) enda andmed, sh kontaktandmed;  
2) Lepingu number, millest taganetakse;  
3) Lepingust taganemise soovi avaldus;  
4) avalduse koostamise kuupäev; ning  
5) Kliendi omakäeline või digitaalne allkiri, vastavalt avalduse vormile. 
 
14.3. Lepingust taganemiseks peab viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates 
vastava avalduse tegemisest maksma Krediidiandjale tagasi kogu Lepingu alusel väljamakstud 
Krediidi, sissenõutavaks muutunud Intressi ning muud maksmisele kuuluvad tasud. Kui Klient ei 
tasu nimetatud summasid tähtaegselt, siis loetakse, et Klient ei ole Lepingust taganenud. 
 
15. KREDIIDIANDJA ÕIGUS LEPING ERAKORRALISELT ÜLES ÖELDA 
 
15.1. Krediidiandjal on õigus Leping Kliendi makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Klient 
on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme järjestikuse makse tasumisega ning 
Krediidiandja on andnud Kliendile edutult vähemalt 14-päevase täiendava tähtaja puudujääva 
summa tasumiseks koos kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud 
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avaldusega, milles on Kliendile pakutud võimalust kokkuleppele jõudmiseks ja rõhutatud, et 
Krediidiandja ütleb Lepingu üles ja nõuab kogu võla kohest tasumist, kui Klient ei tasu 
puudujäävat summat avalduses märgitud täiendava tähtaja jooksul. 
 
15.2. Lisaks on Krediidiandjal õigus Leping kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis tehtud avaldusega üles öelda ning nõuda Kliendilt kõigi Lepingu järgsete rahaliste 
kohustuste kohest täitmist juhul, kui: 
 
15.2.1. ilmneb, et üks või mitu Kliendi poolt Krediidiandjale punktis 2 antud kinnitustest ei vasta 
või ei vastanud nende andmise ajal tõele; 
 
15.2.2. Krediidiandja ei saanud Kliendi krediidivõimelisust õigesti hinnata, sest Klient jättis 
Krediidiandjale teadlikult esitamata selleks vajaliku teabe ja/või võltsis Krediidiandjale esitatud 
teavet; 
 
15.2.3. Kliendi maksevõime on oluliselt halvenenud ja see võib Krediidiandja hinnangul ohustada 
Kliendi suutlikkust Lepingut kohaselt täita; 
 
15.2.4. Klient ei esita vaatamata Krediidiandja kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis esitatud nõudele Krediidiandja poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul andmeid, mis on 
vajalikud Krediidiandja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks; 
 
15.2.5. Klient kasutab Krediiti vastuolus Üldtingimuste punktis 5.5. sätestatuga; 
 
15.2.6. Klient rikub oluliselt Lepingust tulenevaid muid mitterahalisi kohustusi ja ei kõrvalda 
puudust Krediidiandja poolt antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul; 
 
15.2.7. Lepingu erakorralise ülesütlemise õigus tuleneb seadusest. 
 
16. LEPINGU KORRALINE ÜLESÜTLEMINE 
 
16.1. Kliendil on õigus Leping igal ajal mõjuva põhjuseta korraliselt üles öelda, teavitades 
Krediidiandjat sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 1 kuu 
ette. 
 
16.2. Krediidiandjal on õigus Leping igal ajal mõjuva põhjuseta korraliselt üles öelda teavitades 
Klienti sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 2 kuud ette. 
 
16.3. Lepingu korralisel ülesütlemisel kohustub Klient maksma Krediidiandjale tagasi kogu 
väljamakstud Krediidi, ülesütlemise hetke seisuga arvestatud Intressi ning muud tasumisele 
kuuluvad tasud, sh Krediidiandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel Lepingust tuleneva 
krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud. 
 
17. LEPINGUST TULENEVATE ÕIGUSTE LOOVUTAMINE JA PANTIMINE 
 
17.1. Krediidiandjal on õigus kolmandale isikule loovutada ja/või pantida Lepingust tulenevaid 
nõuded Kliendi vastu osaliselt või tervikuna ilma Kliendi nõusolekuta. Nõude loovutamisest 
teavitatakse Klienti. 
 
18. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
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18.1. Krediidiandja töötleb isikuandmeid kooskõlas Andmekaitsetingimustega ja õigusaktidega. 
Täpsem informatsioon, sh Andmekaitsetingimused on kättesaadavad Veebilehel. 
 
19. VASTUTUSE PIIRANGUD 
 
19.1. Pool ei vastuta oma Lepingust tulenevate kohustuse täitmata jätmisega ega mittevastava 
täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest, kui see oli tingitud vääramatu jõu sündmusest, 
mida Pool ei saanud mõjutada, ette näha ega vältida, tegemata selleks ebamõistlikke kulutusi. 
Pool teavitab teist Poolt vääramatu jõu sündmusest ning selle ära langemisest viivituseta ja teeb 
kõik mõistliku, et hoida ära kahju tekkimine teisele Poolele. 
 
19.2. Pool ei vastuta Lepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmisega ega mittevastava 
täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest, kui Lepingu kohase täitmisega oleks Pool rikkunud 
seadust. Krediidiandja ei vastuta tõrgete eest, mis tulenevad internetiühenduse või vastava 
teenuse katkestustest ja millega kaasneb kaudne või hiljem tekkiv kahju. 
 
20. KOHALDUV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHTUALLUVUS 
 
20.1. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. 
 
20.2. Pooled püüavad nende vahel tekkinud lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Klient 
esitab Lepingust tuleneva või Lepinguga seotud nõude või pretensiooni Krediidiandjale kirjalikult 
või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, tuues välja enda:  
1) andmed, sh kontaktandmed;  
2) pretensiooni aluseks olevad asjaolud (sh asjakohase Lepingu numbri) ja põhjendused;  
3) poolt eelistatud lahenduse; ning  
4) muu teabe, mida Klient peab oluliseks.  
Klient esitab koos pretensiooniga dokumendid, millele pretensioonis on viidatud, aga mis ei ole 
Krediidiandjale kättesaadavad. Kaebuste esitamise ning menetlemise täpsem kord on avaldatud 
Veebilehel. 
 
20.3. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise 
Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (aadress: Endla 10A, 10122 
Tallinn; telefon: 6201 707, e-post: avaldus@komisjon.ee, veebileht: https://komisjon.ee/et) ja/või 
Krediidiandja tegevuse üle järelevalvet teostava Finantsinspektsiooni poole (aadress: Sakala 4, 
15030 Tallinn, telefon: 6680 500; e-post: info@fi.ee; veebileht: www.fi.ee). Samuti on Poolel õigus 
pöörduda Eesti Vabariigi kohtusse. 
 
20.4. Klient nõustub, et kui ta asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki ja/või kui ta viib sinna 
üle oma tegevus-, elu- või asukoha ja/või kui ta ei ole oma tegelikust elukohas vastavalt Lepingu 
tingimustele Krediidiandjat teavitanud, lahendatakse Poolte vahelised Lepingust tulenevad 
vaidlused Harju Maakohtus. 
 
21. NÕUDED TEABELE JA DOKUMENTIDELE 
 
21.1. Klient kohustub Krediidiandajale esitama kõik andmed ja dokumendid, mille suhtes 
Krediidiandjal on või võib olla õigustatud huvi, sõltumata sellest, kas Krediidiandja on nende 
esitamist nõudnud. 
 
21.2. Klient kohustub esitama Krediidiandjale õiged, täpsed ja ajakohased andmed ning 
dokumendid. Krediidiandjal on õigus eeldada, et Kliendi poolt esitatud andmed ja dokumendid 
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vastavad nõuetele, kuniks Klient ei ole Krediidiandjat nende muutumisest teavitanud. Kahtluse 
korral võib Krediidiandja nõuda Kliendilt lisateabe ja -dokumentide esitamist ja/või kinnituste 
andmist ja/või tehingust ja/või toimingust seniks keelduda. 
 
21.3. Klient kohustub esitama Krediidiandjale teabe ja dokumendid alati eesti keeles. Võõrkeelsed 
dokumendid esitab Klient Krediidiandjale koos sellise dokumendi vandetõlgi kinnitatud 
eestikeelse tõlkega. 
 
21.4. Kui Krediidiandja ei ole andnud Kliendile nõusolekut dokumentide esitamiseks muul viisil, 
esitab Klient dokumentide originaalid või nende notariaalselt või samaväärselt kinnitatud koopiad. 
Krediidiandja võib nõuda välisriigis väljaantud dokumentide legaliseerimist või kinnitamist seda 
asendava tunnistusega (apostilliga), kui riikidevahelisest lepingust ei tulene teisti. 
 
22. TEADETE EDASTAMINE JA KÄTTETOIMETAMINE 
 
22.1. Pool on kohustatud esitama Lepinguga seotud õiguslikku tagajärge omava teate teisele 
Poolele eesti keeles ja kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirja 
teel). Muu teate võib esitada ka muul viisil (näiteks telefoni teel). Iseteeninduskeskkonna kaudu 
saadetud teadetel on kirjalikult ning kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud 
teadetega samaväärne õiguslik jõud. 
 
22.2. Krediidiandja kasutab Kliendile õiguslikku tagajärge omavate teadete esitamiseks 
Eritingimustes märgitud või Kliendi poolt hiljem kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis teatatud kontaktandmeid. Klient kasutab õiguslikku tagajärge omavate teadete 
esitamiseks Veebilehel avaldatud Krediidiandja kontaktandmeid. Kuniks Pool ei ole teist Poolt 
teavitanud oma kontaktandmete muutumisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis, võib teine Pool eeldada talle viimati nõuetekohaselt teatavaks tehtud kontaktandmete 
õigsust. 
 
22.3. Kui teade on edastatud teisele Poolele eeltoodudpunktis nimetatud kontaktandmeid, 
loetakse teade kättetoimetatuks:  
1) teise Poole allkirja vastu, kättetoimetamise hetkel; või  
2) tähitud posti teel, viiendal päeval pärast postitamist; või  
3) e-posti või SMS teel või Iseteeninduskeskkonna kaudu, järgmisel Tööpäeval pärast saatmist. 
 
22.4. Kui Klient ei saa Krediidiandjalt teadet või muud dokumenti, mille saamist ta võis eeldada 
ja/või mille saamises olid Pooled kokku leppinud, kohustub Klient sellest Krediidiandjat teavitama 
kohe pärast tähtaja või tähtpäeva möödumist, mille jooksul Klient võis teate saamist oodata. 
 
22.5. Klient on kohustatud Krediidiandjalt saadud teates sisalduva teabe õigsust koheselt 
kontrollima ning ebatäpsuste avastamisel Krediidiandjat nendest viivituseta informeerima. 
 
23. LÕPPSÄTTED 
 
23.1. Kui mõni Lepingu säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks, tühiseks või mittetäidetavaks, 
ei mõjuta see kogu Lepingu ega ülejäänud sätete kehtivust, välja arvatud, kui Lepingu vastava 
sätte kehtetus, tühisus või mittetäidetavus tooks kaasa niivõrd olulise muutuse, et Lepinguga 
kavandatavad tehingu oleksid ilmselgelt ebamõistlikud. Selline säte asendatakse sellise kehtiva 
ja täidetava sättega, mis on oma olemuselt ja majanduslikult eesmärgilt kehtetu, tühise või 
mittetäidetava sättega kõige lähem. 
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23.2. Võimalike vastuolude korral Üld- ja Eritingimustes juhindutakse viimasest. 
 
23.3. Krediidiandja üle teostavad järelevalvet: Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; 
telefon: 6680 500; e-post: info@fi.ee; veebileht: www.fi.ee) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise 
Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (aadress: Endla 10A, 10122 Tallinn; 
telefon: 6201707, e-post: avaldus@komisjon.ee, veebileht: https://komisjon.ee/et). 
 
LEPINGU SÕLMIMINE TEKITAB TEILE LISAKS ÕIGUSTELE KA KOHUSTUSI. SOOVITAME 
ENNE LEPINGU SÕLMIMIST KONSULTEERIDA SPETSIALISTIGA JA TUTVUDA 
VEEBILEHEL AVALDATUD LISAINFORMATSIOONIGA. KÜSIMUSTE KORRAL JA 
SELGITUSTE SAAMISEKS PÖÖRDUGE KREDIIDIANDJA POOLE. 

https://komisjon.ee/et

