Näidis
Justiitsministri 13.12.2010. a määruse nr 47
„Euroopa tarbijakrediidi standardinfo
tteabelehtede vormide kehtestamine”
lisa 1
EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO
TEABELEHT

1. Krediidiandja ja vajaduse korral krediidivahendaja nimi ja kontaktandmed
Krediidiandja (laenuandja)

Fresh Finance OÜ

Aadress

Tartu mnt 83, Tallinn 10115

Telefon

+372 633 8282

E-post

info@punkfinance.ee

Veebiaadress

www.punkfinance.ee

2. Krediiditoote kirjeldus
Krediidi liik

Tagatiseta tarbijakrediit (laen)

Kasutusse võetav krediidisumma või
krediidi ülempiir

5500 eurot

Krediidi kasutusse võtmise tingimused

Laen makstakse välja laenusaaja arvelduskontole või
poolte kokkuleppel muule arvelduskontole 2 (kahe)
tööpäeva jooksul arvates allkirjastatud lepingu laenuandja
kätte jõudmist ja väljamaksmise eeltingimuste laenusaaja
poolt täitmist.

Krediidi kättesaamise viis ja aeg.

Tarbijakrediidilepingu kestus

60 kuud

Tagasimaksed

Laen
tagastatakse
kooskõlas
maksegraafikuga
ühesuuruste annuiteetmaksetena iga kuu 10. kuupäeval.
Kokku on 60 järjestikust tagasimakset.
Igakuine laenu tagasimakse sisaldab laenu põhiosa
tagasimakset, intressi ja lepingu haldustasu. Intress
arvestatakse laenusumma jäägilt.
Teabelehe väljastamise seisuga 10.05.2019.a igakuise
tagasimakse suurus on 151,90 eurot.

Kõigi tarbija poolt krediidi
tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu
kandmiseks tehtavate maksete
kogusumma

9 259,24 eurot

Tarbijalt nõutavad tagatised

Tagatised ei ole nõutavad

3. Krediidiga seotud kulud
Intressimäär aastas

18% aastas / 0,05% kuus (fikseeritud kogu
laenuperioodiks)

Krediidi kulukuse määr

20,543%

Krediidi kogukulu, mis on väljendatud
aastase protsendimäärana
krediidisummast või krediidi ülempiirist.

Krediidi kulukuse määras sisalduvad laenusumma,
intressimäär, laenu tagasimaksmise periood, lepingutasu
ja haldustasu.

Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda
erinevaid pakkumisi.

Krediidi kulukuse määr on arvestatud lähtudes eeldusest,
et laenusumma võetakse kasutusele kohe ja täies mahus,
põhiosa ja intress makstakse tagasi vastavalt

Näidis
maksegraafikule kokkulepitud tähtaegadel kokkulepitud
perioodi jooksul.
Kas krediidi saamiseks või krediidi
saamiseks pakutavatel tingimustel on
kohustuslik
— sõlmida kindlustusleping või
— muu kõrvalleping
Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole

Ei
Ei

krediidiandjale teada, ei sisaldu need
krediidi kulukuse määras.
Kaasnevad kulud
Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad
tasud

Lepingutasu summas 55 eurot kuulub tasumisele laenu
väljamaksmise
päeval
ning
arvatakse
maha
väljamakstavast krediidisummast.
Lepingu haldustasu on 2,50 eurot kuus, mis sisaldub laenu
igakuises tagasimakses.

Tarbijakrediidilepingust tulenevate
tasude muutmise tingimused

Laenuandjal on õigus muuta hinnakirja teatades sellest 1
kuu ette.
Tarbija suhtes soodsamatest muudatustest ei pruugi
laenuandja laenusaajat ette teavitada.

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

Maksetega hilinemisega kaasneb laenuandjal õigus nõuda:
-

viivist, mis on võrdne intressi päeva- ja aastamääraga;

-

meeldetuletuse tasu
hinnakirjale. Esimene
tasuta.

vastavalt seadusele ja
meeldetuletus saadetakse

Maksete tasumata jätmise korral võivad lisanduda võlgade
sissenõudmiskulud (sh sissenõudeteenuse osutaja tasud
ja/või kohtumenetluse ja/või täitemenetluse kulud jt).
4. Muud olulised õiguslikud aspektid
Taganemisõigus
Jah
Tarbija võib tarbija krediidilepingust
taganeda 14 päeva jooksul.
Krediidi ennetähtaegne tagastamine

Jah

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

Laenu ennetähtaegse tagastamise õiguse kasutamisel ei
võlgne laenusaaja laenuandjale laenu kasutamata jätmise
ajale langevat Intressi ning muid kulusid.

Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on
krediidiandjal õigus saada hüvitist

Jah

Päringud andmekogudest

Jah

Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisel on kohustatud
laenusaaja tasuma laenuandjale hüvitist 1% ulatuses
ennetähtaegselt tagasimakstud laenusummalt juhul, kui
ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise
vaheline periood on pikem kui üks aasta ning 0,5%
ulatuses ennetähtaegselt tagasimakstud laenusummalt
juhul, kui see periood ei ületa üht aastat, kuid mitte enam
kui laenusaaja oleks tasunud intressideks ennetähtaegse
tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vahelisel perioodil.

Näidis
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.

Laenuandja teavitab laenusaajat viivitamatult tasuta
sellise päringu tulemustest ning kasutatud andmekogu
üksikasjadest, kui negatiivne laenuotsus põhineb
andmekogust saadud teabel. Laenuandja ei edasta
laenusaajale vastavat teavet, kui see on vastuolus seaduse,
avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

Õigus
saada
projekti koopia

Jah

tarbijakrediidilepingu

Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta
tarbijakrediidilepingu projekti koopia.
Seda õigust ei ole, kui krediidiandja ei soovi
taotluse saamise ajal lepingueelseid
läbirääkimisi jätkata.

Laenusaajal on õigus saada laenulepingu kehtivuse ajal
laenuandjalt
tasuta
laenulepingu
koopiat
ja
maksegraafikut.

Tähtaeg, mille jooksul on krediidiandja
lepingueelse teabega seotud

Käesolevad andmed kehtivad alates 15.05.2019.a kuni
15.06.2019.a

5. Lisateave finantsteenuse kaugturustuse korral
a) Krediidiandjaga seotud teavet
Registreerimine

Registrikood 12243370

Järelevalveasutus

Laenuandja järele valvab Finantsinspektsioon, asukoht
Sakala 4, Tallinn 15030 Eesti, telefon 6680 500, e-post:
info@fi.ee, kodulehekülg www.fi.ee ja Tarbijakaitseamet,
asukoht Pronksi 12, Tallinn 10117 Eesti, telefon 6201 707
www.tarbijakaitseamet.ee.

b) Tarbijakrediidilepinguga seotud teave
Taganemisõigus

Teil on õigus 14 päeva jooksul alates laenulepingu
sõlmimisest või arvates päevast, kui laenusaaja sai
kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
kätte laenulepingu koopia, kui see toimus hiljem,
kõnealusest lepingust taganeda.
Taganemiseks tuleb Teil esitada laenuandjale kirjalikus või
kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas
vormis
Laenulepingust taganemise avaldus.
Kui kasutate taganemisõigust, siis peate viivituseta, kuid
hiljemalt 30 päeva jooksul laenulepingust taganemise
avalduse tegemisest maksma laenuandale tagasi laenu,
alates laenu väljamaksmisest kuni laenu täieliku
tagasimaksmiseni arvestatud Intressi ja haldustasu ja
laenuandja
poolt
avalik-õigusliku
suhte
alusel
laenulepingust tuleneva krediidisuhte raames makstud
tagastamatud tasud. Vastasel juhul loetakse, et Te ei ole
lepingust taganenud.
Taganemisavaldus tuleb saata:
-

digiallkirjastatult Fresh Finance OÜ e-posti aadressil
info@punkfinance.ee, või

-

kirjalikult Fresh Finance OÜ postiaadressil Tartu mnt
83, Tallinn 10115.

Kui Te otsustate kasutada laenulepingust taganemise
õigust, palun kontrollige, kas Teie jaoks jäävad siduvaks

Näidis
muud
laenuga
kindlustusleping.

seotud

kohustused,

sealhulgas

Õigus, mille alusel krediidiandja enne
tarbijakrediidilepingu sõlmimist Teiega
suhteid loob

Poolte vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti
Vabariigi õigust.

Tingimus tarbijakrediidilepingu suhtes
kohaldatava õiguse ja/või kohtualluvuse
kohta

Poolte vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti
Vabariigi õigust.

Keelte kasutamise kord

Lepingueelne teave ja lepingutingimused edastatakse eesti
keeles.
Teie
nõusolekul
suhtleme
Teiega
tarbijakrediidilepingu kehtivusaja jooksul eesti, vene või
inglise keeles.

Laenulepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Harju
Maakohtus.

c) Kahjuhüvitusnõuetega seotud teave
Kohtuväline vaidluste lahendamise
menetlus ja selle kasutamine

Kaebuse korral võtke ühendust laenuandjaga asukoha
aadressil Tartu mnt 83, Tallinn 10115, või telefoni teel
+372 6338282 või e-posti teel info@punkfinance.ee.
Maksimaalne kaebuse menetlemise aeg on 14 päeva
arvates vastava kaebuse kättesaamisest.
Kui me ei lahenda kaebust sisemenetluse korras Teid
rahuldaval
viisil,
võite
võtta
ühendust
ka:
Tarbijakaitseametiga.

