EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO TEABELEHT
1.

2.

Krediidiandja ja vajaduse korral krediidivahendaja nimi ja kontaktandmed
Krediidiandja
Aadress
Telefon (*)
E-post (*)
Faks (*)
Veebiaadress (*)
Krediiditoote kirjeldus
Krediidi liik
Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi
ülempiir

Krediidi kasutusse võtmise tingimused
Krediidi kättesaamise viis ja aeg.
Tarbijakrediidilepingu kestus
Tagasimaksed ja vajaduse korral erineva
intressimääraga laenujääkide puhul see, milliste
tarbijakrediidilepingust tulenevate maksete katteks
tagasimakset arvestatakse

3.

Kõigi tarbija poolt krediidi tagasimaksmiseks ja
krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete
kogusumma
Tarbijakrediidilepingu puhul, mille esemeks on asja
omandamise, teenuse osutamise või muu
lepingueseme finantseerimine, ning majanduslikult
seotud tarbijakrediidilepingute puhul lepingu
esemeks olev asi või teenus ja hind kohe tasudes
(netohind)
Krediidiga seotud kulud
Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad
tarbijakrediidilepingus kohaldatavad intressimäärad
Krediidi kulukuse määr
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase
protsendimäärana krediidisummast või krediidi
ülempiirist.
Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda
erinevaid pakkumisi.

Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks
pakutavatel tingimustel on kohustuslik
— sõlmida kindlustusleping või
— muu kõrvalleping
Kaasnevad kulud

TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal
PK 1201, Pallasti 28, 10001 Tallinn
880 3210
info@tfbank.ee
www.tfbank.ee
Järelmaks kauba või teenuse soetamiseks
Kasutusse võetav krediidisumma on võrdne krediidiga ostetud
kauba ostuhinnaga, millele lisandub lepingutasu 9,90 eurot.
Krediidisumma on 100 - 7500 eurot.
Tüüpiline näide: 500 eurot
Krediit väljastatakse kliendile järelmaksulepingu sõlmimise päeval
üle kandmisega kauba või teenuse müüjale. Müüjale makse
tegemisega loetakse krediit kliendile kättesaadavaks tehtuks.
Krediidileping sõlmitakse 6 - 60 kuuks.
Tüüpiline näide: 24 kuud
Tasumisele kuulub:
Tagasimakse suurus: 24,46 eurot.
Tagasimaksete sagedus: 1 kord kuus
Tagasimaksete arv: 24
Intress ja/või tasud makstakse järgmiselt:
Kasutusse võetud krediidisummalt kuulub tasumisele intress
määraga 13,90% aastas ehk 0,038% päevas.
Kliendil tuleb ühekordse tasuna maksta lepingu sõlmimise tasu,
mille suurus on 9,90 eurot.
Tasumine toimub krediidiandja poolt väljastatud arve alusel.
Tüüpiline näide: 24,46 eurot (24 järjestikust makset)
Kogusumma sõltub krediidisummast ja tagastamistähtajast:
Tüüpiline näide: 587,04 eurot
Krediidiga finantseeritakse vallasasja või teenuse müügilepingut.
Müügilepingu esemeks on TF Banki koostööpartneri juures ostetud
kaubad.
Tüüpiline näide: 587,04 eurot

13,90% aastas
Fikseeritud
Tüüpiline näide: 13,90%
Krediidi kulukuse määr sõötub laenusummast,
tagasimakseperioodist ja väljamakse kuupäevast ja jääb vahemikku
16,26% - 56,43%
Tüüpiline näide:
500 eurose laenu puhul 24 kuuks fikseeritud intressiga 13,90%,
lepingutasuga 9,90 eurot on krediidi kulukuse määr 17,10%,
kuumakse suurus 24,46 eurot, tarbija poolt makstav kogusumma ja
laenu tagasimaksete summa 587,04 eurot.
Esialgse krediidi kulukuse määrad on arvutatud lähtuvalt
alljärgnevatest andmetest ja eeldustest:
− krediidisumma makstakse tagasi igakuiste tähtaegsete
tagasimaksetena valitud perioodi jooksul;
− koos tagasimaksega makstakse krediidisummalt arvutatud
intressi (määraga 13,90% aastas), ja lepingutasu summas
9,90 eurot ja laenuhaldustasu 0 eurot kuus.

Ei
Müügileping kauba või teenuse ostmiseks

Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad tasud

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

4.

5.

Muud olulised õiguslikud aspektid
Taganemisõigus
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14
päeva jooksul.
Krediidi ennetähtaegne tagastamine
Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või
täielikuks ennetähtaegseks tagastamiseks.
Päringud andmekogudest
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.
Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia
Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta
tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust
ei ole, kui krediidiandja ei soovi taotluse saamise
ajal lepingueelseid läbirääkimisi jätkata.
Tähtaeg, mille jooksul on krediidiandja
lepingueelse teabega seotud
Lisateave finantsteenuste kaugturustuse korral
a) Krediidiandjaga seotud teave
Registreerimine
Järelevalveasutus

b) Tarbijakrediidilepinguga seotud teave
Taganemisõigus

Tingimus tarbijakrediidilepingu suhtes kohaldatava
õiguse ja/või kohtualluvuse kohta
c) Kahjuhüvitusnõudega seotud teave

Krediidilepingu sõlmimise tasu summas 9,90 eurot.
Laenuhaldustasu 0 eurot kuus sisaldub osamakse summas.
Tüüpiline näide:
Lepingutasu 9,90 eurot,
Kontohaldustasu 0 eurot
Maksete hilinemisega kaasnevad alljärgnevad kulud:
Krediidilepingu kehtivuse jooksul maksega hilinemise korral saadab
krediidiandja kliendile meeldetuletuse, mille tasu on 4,15 eurot.
Maksega hilinemise korral võib krediidiandja nõuda kliendilt
viivitusintressi (viivis) krediidilepingus sätestatud intressimäärale
vastavas määras, s.t. määraga 13,90% aastas ehk 0,038% päevas,
arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase
täitmiseni.

Jah
Vastavalt VÕS § 409 lõikele 1 on tarbijal õigus krediidilepingust
taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
Jah
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused osaliselt
või täielikult täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne tarbija
krediidi kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid.
Jah
Kliendil on õigus saada viivitamata ja tasuta teavet vastavalt
võlaõigusseaduse § 4032 lõikele 5 tema krediidivõimelisuse
hindamiseks kasutatud andmete kohta

Jah
Kliendil on õigus saada nõudmise korral krediidiandjalt tasuta
tarbijakrediidilepingu projekti koopia.

Käesolevad andmed kehtivad alates tänasest 30 päeva jooksul

Krediidiandja on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga
14304235.
Piiratud ulatuses Eesti Finantsinspektsioon, Sakala 4, Tallinn 15030,
www.fi.ee Rootsi Finantsinspektsioon: Finansinspektionen, Box
7821, 103 97 Stockholm, finansinspektionen@fi.se, +46 87878000.
Klient võib krediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates
krediidilepingu sõlmimise päevast, esitades eelnimetatud tähtaja
jooksul krediidiandja klienditeenindusele vähemalt kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis ühemõttelise taganemisavalduse
(aadressil PK 1201, Pallasti 28, Harju maakond, Tallinna linn, 10001
või e-posti aadressil info@tfbank.ee).Taganemise puhul maksab
klient krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva
jooksul taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi
põhisumma (ostusumma) ja põhisummalt alates krediidi kasutusse
võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi.
Kui klient eelnimetatud tähtaja jooksul krediiti tagasi ei maksa,
loetakse, et klient ei ole krediidilepingust taganenud. Kui klient
taganeb krediidilepingust, võib ta ülal sätestatud tähtaja jooksul
taganeda
ka
krediidilepinguga
majanduslikult
seotud
müügilepingust.
Krediidilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Vaidlused
lahendatakse õigusaktides sätestatud korras.

Kohtuväline vaidluste lahendamise menetlus ja
selle kasutamine

Juhul, kui klient leiab, et krediidiandja on krediidilepingut rikkunud,
on kliendil õigus esitada krediidiandjale kaebus. Kui krediidiandja
on keeldunud kliendi nõuet rahuldamast või klient ei ole nõus
krediidiandja pakutud lahendusega, võib klient esitada avalduse
vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele
või maakohtule.
Peamiseks vaidluse kohtuvälise lahendamise üksuseks
tarbijavaidluste puhul on tarbijavaidluste komisjon, mis tegutseb
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures (Tarbijavaidluste
komisjoni sekretariaat, Rahukohtu 2, Harju maakond, Tallinn,
10130, e-post avaldus@komisjon.ee, telefon 620 1920
(esmaspäevast reedeni 9.00-16.00), veebilehe aadress www.ttja.ee
tarbijavaidluste komisjon.

