
ERAISIKUD 
 
Laenulepingu sõlmimise tasu

Tarbimislaen, Refinantseerimislaen 2% laenusummast, min 30 €

Hüpoteeklaen 2% laenusummast, min 200 €
 
 

Lepingu muutmise tasu (sealhulgas maksepuhkuse vormistamine)

Tarbimislaen, Refinantseerimislaen 1% laenujäägist, min 20 €

Hüpoteeklaen 1% laenujäägist, min 60 €

Maksekuupäeva muutmine 20 €

Muud tasud

Lepingu igakuine haldustasu 2,50 €

Laenu ennetähtaegne tagastamine TASUTA

Viivise määr lepingus fikseeritud määr

Osamakse(te) tasumisega viivitamisel saadetud meeldetuletus (esimene) TASUTA

Osamakse(te) tasumisega viivitamisel saadetud meeldetuletus (korduv) 5 €

Meeldetuletuskiri või laenu võlgnevusest teavituskiri tagatise omanikule 5 €

Lepingu ülesütlemiskiri TASUTA + postikulu

Leppetrahv lepingus sätestatud mitterahalise kohustuse rikkumise eest kuni 5% laenujäägist

Teatis kindlustuse kohta (esimene) TASUTA

Teatis kindlustuse kohta (teine ja iga järgnev) 15 €

Korduva dokumendi väljastamine (sealhulgas graafik, laenu- või käendusleping) TASUTA + postikulu

Tõendite, kinnituskirjade väljastamine 10 €

Sissenõudmiskulud 

Sissenõudmiskulud pärast lepingu lõppemist
30 € (kuni 500 € nõude puhul) 

40 € (501–1000 € nõude puhul) 
50 € (üle 1000 € nõude puhul)

HINNAKIRI
PUNK FINANCE
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HINNAKIRI
PUNK FINANCE

ETTEVÕTTED 
 
Laenulepingu sõlmimise tasu

Mikrolaen 3% laenusummast, min 150 €

Hüpoteeklaen 3% laenusummast, min 300 €
 
 

Lepingu muutmise tasu (sealhulgas maksepuhkuse vormistamine)

Mikrolaen 1,5% laenujäägist, min 75 €

Hüpoteeklaen 1,5% laenujäägist, min 100 €

Maksekuupäeva muutmine 50 €
 
 

Muud tasud

Lepingu igakuine haldustasu 2,90 €

Laenu ennetähtaegne tagastamine
3% laenujäägist, kuid mitte enam 
kui oleksite tasunud intressideks 

ennetähtaegse tagasimaksmise ja 
lepingu lõppemise vahelisel perioodil

Viivise määr 0,3% päevas

Osamakse(te) tasumisega viivitamisel saadetud meeldetuletus (esimene) 10 €

Osamakse(te) tasumisega viivitamisel saadetud meeldetuletus (korduv) 20 €

Meeldetuletuskiri või laenu võlgnevusest teavituskiri tagatise omanikule 20 €

Lepingu ülesütlemiskiri 40 €

Leppetrahv lepingus sätestatud mitterahalise kohustuse rikkumise eest kuni 5% laenujäägist

Teatis kindlustuse kohta (esimene) TASUTA

Teatis kindlustuse kohta (teine ja iga järgnev) 15 €

Korduva dokumendi väljastamine (sealhulgas graafik, laenu- või käendusleping) 2 € + postikulu

Tõendite, kinnituskirjade väljastamine 5 €

Audiitorfirmade päringutele vastamine 25 €
 
 

Sissenõudmiskulud 

Sissenõudmiskulud pärast lepingu lõppemist 40 € või vastavalt kantud kuludele
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