MOBIILSE KREDIITKAARDI LEPINGU
ÜLDTINGIMUSED
(kehtiv alates 20.01.2017)
2.4.
1.

MÕISTED
2.5.

1.1. Arvelduskonto - on Kliendile kuuluv Eesti krediidiasutuses või
Eestis registreeritud välisriigi krediidiasutuse filiaalis avatud
arvelduskonto, mille Klient on sidunud Lepinguga ning Mobiilse
krediidikontoga. Arvelduskonto kuuluvust Kliendile kinnitab Klient
Lepingu allkirjastamisega.
1.2. Intress on Kliendi poolt Pangale maksmisele kuuluv tasu Krediidi
kasutamise eest. Intressi arvestatakse igapäevaselt Kliendi poolt
tegelikult kasutatud Krediidilimiidi osalt ehk Krediidilt vastavalt selle
kasutamise ajale ja Lepingus kokkulepitud intressimäärale.
1.3. Intressimäär on Intressi suurus protsentides.
1.4. Krediit on Kliendi poolt tegelikult kasutusse võetud Krediidilimiit.
1.5. Krediidilimiit on Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingus
määratletud maksimaalne krediidisumma, mida Klient saab
kasutada Lepingus määratletud perioodil.
1.6. Krediidikulu kogusumma on kõigi Kliendi poolt Krediidi
tagasimaksmiseks ja Krediidilimiidi kogukulu kandmiseks tehtavate
maksete kogusumma, mille arvutamisel lähtub Pank Lepingu
punktis 1.7 toodud eeldustest.
1.7. Krediidi kulukuse esialgne määr on Krediidilimiidi kogukulu
Kliendile (kõik Kliendi kulud, kaasa arvatud Intress ja muud tasud,
mida Klient on Lepingu raames kohustatud Pangale tasuma ning
mis on Pangale Lepingu sõlmimisel teada), mis on väljendatud
aastase protsendimäärana Krediidilimiidist eeldusel, et Pank ja
Klient täidavad oma kohustusi Lepingus kokkulepitud tingimustel ja
tähtaegadel. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel eeldab
Pank, et Klient võtab kogu Krediidilimiidi kasutusse esimesel
võimalusel ning tagastab kogu Krediidilimiidi Pangale ühes osas 1
(ühe) aasta pärast, s.o Tagastamise tähtpäeval. Krediidi kulukuse
esialgse määra arvutamisel ei võta Pank arvesse kulusid ja tasusid,
mida Klient peab tasuma Lepingust tulenevate kohustuste
rikkumisel, Lepingu pikendamisega seotud kulusid ning muid
kulusid, mis ei ole Pangale Lepingu sõlmimisel teada. Krediidi
kulukuse esialgse määra arvutamisel lähtub Pank Eesti Vabariigi
Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud valemist ja ümardab
saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.
1.8. Limiit on Panga poolt Kliendile Lepingus määratletud tähtajaks
võimaldatav Krediidilimiidi kasutamata jääk ja Mobiilse krediidikonto
kreeditsaldo summa, s.t. Kliendi poolt kasutamiseks vaba
rahasumma.
1.9. Leping on käesolevad üldtingimused ja Lepingu põhitingimused.
1.10. Maksepäev on Lepingus fikseeritud iga kalendripäev, millisel Klient
kohustub tasuma oma igakuiseid Lepingust tulenevaid rahalisi
kohustusi Intresside osas Panga ees.
1.11. Makseteenuse pakkuja on UAB WoraPay, mille kaudu Klient saab
tasuda soetatavate teenuste või kaupade eest. Pangal on õigus
ühepoolselt makseteenuse pakkujat muuta.
1.12. Mobiilne krediidikonto on Panga andmebaasis Kliendile avatud
unikaalne konto, mille kaudu saab Klient läbi erinevate
teenusekanalite Krediidilimiiti kasutusse võtta ja teostada
tagasimakseid.
1.13. Pangapäev on kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev,
rahvuspüha ega riiklik püha.
1.14. Tagastamise tähtpäev on Lepingus kokkulepitud tähtpäev,
milliseks Klient peab olema tagastanud kogu Krediidi ja täitnud kõik
Lepingust tulenevad kohustused.
1.15. Võlgnevus on Kliendi sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus
Panga ees, mis võib avalduda Kliendi poolt tagastamata Krediidi
summas, tasumata Intressis, viivises või muus tasus.
2.

KREDIIDILIMIIDI KASUTAMINE

2.1. Pank teeb Krediidilimiidi Kliendile kättesaadavaks Lepingu
jõustumisel (ehk Lepingu allkirjastamisel). Krediidilimiiti võib
kasutada üksnes Klient.
2.2. Klient kasutab Krediidilimiiti, esitades väljamaksetaotluse Mobiilselt
krediidikontolt. Pank teostab väljamakse Kliendi arvelduskontole
viivitamatult. Pank võib ühepoolselt määrata minimaalse summa,
mille ulatuses saab Klient väljamakset teostada.
2.3. Klient loetakse Krediidilimiiti kasutanuks ka juhul, kui Klient tasub
soetatavate kaupade või teenuste eest läbi Makseteenuse pakkuja,
esitades
väljamaksetaotluse
Mobiilselt
krediidikontolt
Makseteenuse pakkuja arvelduskontole. Makseteenuse pakkuja

2.6.

2.7.

2.8.

3.

teostab Kliendi nõudel rahasiirde, mille käigus edastatakse
rahalised vahendid Kliendi nõudel soodustatud isikule. Pank ei
vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad või võivad tuleneda
Makseteenuse pakkuja tegevusest, sh tegevusetusest.
Krediidilimiidi ületamise korral lükatakse Kliendi väljamaksetaotlus
tagasi.
Juhul, kui Klient on Võlgnevuses rohkem kui 30 (kolmkümmend)
päeva peatab Pank automaatselt Krediidilimiidi kasutamise
võimaluse (ehk Kliendi väljamaksetaotlus lükatakse tagasi) kuni
Võlgnevuse tasumiseni.
Klient võib igal ajal enne Tagastamise tähtpäeva saabumist ilma
piirangute ja täiendavate tasudeta maksta Krediidi kas osaliselt või
täielikult Pangale tagasi.
Klient kohustub tagastama Krediidi ja tasuma Intressi vastavalt
tagasimaksetabelile. Lepingu kehtivusaja jooksul on Kliendil õigus
igal ajal nõuda Pangalt tasuta tagasimaksetabelit.
Lepingu täitmise käigus Pangale laekunud summade arvelt
loetakse esmalt tasutuks Võlgnevuse sissenõudmisega seotud
kulud, seejärel sissenõutavaks muutunud Krediit (Krediit muutub
sissenõutavaks Tagastamise tähtpäeval), seejärel tasumata Intress
ning lõpuks viivis ja muud tasumisele kuuluvad kohustused.
LIMIIDI SUURENDAMINE JA KASUTAMINE

3.1. Kliendil, kes on sõlminud Pangaga Lepingu Krediidilimiidi
kasutamiseks, on õigus täiendavalt Limiiti suurendada tehes
makseid Arvelduskontolt Mobiilsele krediidikontole. Mobiilse
krediidikonto maksimaalne lubatud kreeditsaldo on 5000 eurot.
3.2. Laekumiste arvelt kustutatakse esmajärjekorras Võlgnevus,
seejärel suurendatakse Limiiti.
3.3. Tehingute sooritamisel kasutatakse Limiiti esmajärjekorras Mobiilse
krediidikonto kreeditsaldo ulatuse, seejärel Krediidilimiidi ulatuses.
3.4. Mobiilse krediidikonto suurendamist täiendavate maksete teel
Arvelduskontolt Mobiilsele krediidikontole ei käsitleta Lepingu
tingimuste, s.h. Lepingus määratletud Krediidilimiidi, muutmisena.
3.5. Pangal on õigus Lepingu tingimustele mittevastava Mobiilse
krediidikonto saldo suurendamise korral Lepingus fikseeritud
Krediidilimiiti ületav osa igal ajal Arvelduskontole tagastada ja
blokeerida Krediidilimiidi kasutamine Lepingu tingimuste rikkumise
tõttu.
4.

LEPINGU MUUTMINE

4.1. Lepingu põhitingimusi saab muuta üksnes Panga ja Kliendi
vahelisel kirjalikul kokkuleppel. Poolte allkirjadega kirjavahetus
lepingut ei muuta. Vaikimist ega tegevusetust ei loeta
nõustumuseks teise poole ettepanekuga.
4.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu üldtingimusi Panga
üldtingimustes sätestatud korras.
4.3. Lepingu üldtingimuste muutmise korral teavitatakse Klienti Panga
üldtingimustes sätestatud korras
5.

LEPINGU TÄHTAEG JA AUTOMAATNE PIKENEMINE

5.1. Pangal on õigus ühepoolselt ja korduvalt Lepingut 1 (ühe) aasta
võrra ilma vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata pikendada
samadel tingimustel (sealhulgas Intressimäär ja Lepingu
üldtingimused), mis kehtivad vastaval (enne pikendamist kehtival)
Tagastamise tähtpäeval. Alates pikendamisest kehtima hakkavate
tingimuste (sealhulgas Intressimäär ja Lepingu üldtingimused)
kohta saab Klient teavet Panga poolt saadetavas Lepingu
pikendamise teatises. Pangas kehtivate Lepingu üldtingimustega ja
hinnakirjaga saab igal ajal tutvuda Panga teenindussaalis või
Panga veebilehel.
5.2. Tagastamise tähtpäeva saabumise ning Lepingu pikendamise või
mittepikendamise kohta edastab Pank Kliendile kirjaliku või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatise hiljemalt 14
(neliteist) kalendripäeva enne Tagastamise tähtpäeva saabumist.
Juhul kui Klient ei soovi Lepingu pikendamist, kohustub Klient
sellest Pangale kirjalikult teatama hiljemalt vastavale Tagastamise
tähtpäevale eelnevaks Pangapäevaks.
5.3. Juhul, kui Klient teavitab Panka õigeaegselt Lepingu
pikendamisega mittenõustumisest või juhul, kui Klient ei vasta
Panga poolt kehtestatud krediiditingimustele, lõpeb Leping
kokkulepitud Tagastamise tähtpäeval ja Klient kohustub Pangale
tagastama kogu kasutuses oleva Krediidi ja täitma kõik Lepingust
tulenevad kohustused.

6.

LEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

6.1. Kliendil on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada teatades sellest
Pangale kirjalikult vähemalt 2 (kaks) Pangapäeva ette. Leping
lõppeb Kliendi poolt Pangale esitatud Lepingu lõpetamise
avalduses/teatises näidatud kuupäeval, kui Lepingu lõpetamise
hetkel on Mobiilsel krediidikontol piisavalt rahalisi vahendeid kogu
Lepingust tuleneva Võlgnevuse (sealhulgas kogu Kliendi kasutuses
oleva Krediidi summa ja kõikide muude Lepingu alusel Kliendi poolt
Pangale tasumisele kuuluvate summade) tasumiseks.
6.2. Pangal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda ja Võlgnevuse
korral nõuda kogu Võlgnevuse kohest tasumist juhul, kui on
saabunud vähemalt (1) üks alljärgnevatest tingimustest:
6.2.1. Klient on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele
järgneva maksegraafikujärgse Intressimaksega, ning Pank on
andnud Kliendile edutult vähemalt 2(kahe)-nädalase täiendava
tähtaja võlgnetava summa tasumiseks koos hoiatusega, et ütleb
võla tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu
Võlgnevuse kohest tasumist;
6.2.2. Pangale on esitatud eksitavaid või valeandmeid, mis olid aluseks
Krediidilimiidi andmise otsustamisel või Lepingu tingimuste
kindlaksmääramisel.
6.2.3. Kui Mobiilsele krediidikontole laekub ülekandeid kolmandatele
isikutele kuuluvatelt arvelduskontodelt.
6.2.4. Klient rikub ükskõik millist teist Panga ja Kliendi vahel sõlmitud
lepingut ja Pangal tekib õigus nõuda rikutud lepingust tulenevate
kohustuste kohest täitmist;
6.2.5. Kliendi suhtes on algatatud kohtu-, täite- või pankrotimenetlus;
6.2.6. esineb mõni muu Panga üldtingimustes või seaduses nimetatud
lepingu erakorralise ülesütlemise alus.
6.3. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral ei arvestata Intressi
Krediidilimiidi kasutamata jätmise aja eest ning Lepingu
lõpetamisega ei kaasne muid Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega
seotud tasusid.
6.4. Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud
rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
6.5. Lepingu ülesütlemisel on Klient kohustatud Pangale koheselt
tasuma Kliendi kasutuses oleva Krediidi, Lepingu ülesütlemise
hetkeks sissenõutavaks muutunud tasumata Intressi, viivise ja
muud võimalikud kohustused.
7.

8.2. Viivise või leppetrahvi tasumine ei vabasta Klienti kohustuse
täitmisest. Pangal on õigus nõuda viivist või leppetrahvi ületava
kahju hüvitamist.
8.3. Klient
on
kohustatud
hüvitama
Pangale
Võlgnevuse
sissenõudmisega seotud mõistlikud kulud, sh kohtu-, inkasso- ja
täitemenetlusega seotud kulud.
8.4. Lisaks võib maksetega viivitamine kaasa tuua Kliendi kohta
andmete avaldamise maksehäireregistrites, vara aresti või
sundmüügi ning halvendada Kliendi võimalusi saada laenu
tulevikus.
9.

9.1. Lepinguga seotud taotlused tuleb Pangale esitada kirjalikult või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
9.2. Taotlus vaadatakse läbi 14 (neljateistkümne) päeva jooksul taotluse
kättesaamisest.
9.3. Panga otsusest informeerimine toimub telefonitsi või e-posti teel.
10.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Pooled lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel.
10.2. Kliendil on vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda
Tarbijakaitseameti (asukoht Rahukohtu 2, 10130 Tallinn)
tarbijakaebuste lahendamise komisjoni poole, esitades selleks
avalduse tarbijakaitseseaduse sätete kohaselt.
10.3. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele
seaduses sätestatud kohtus. Juhul kui kliendi elukoht ei ole hagi
esitamise ajal teada, kuuluvad vaidlused lahendamisele panga
valikul kas Harju või Tartu Maakohtus.
11.

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

11.1. Käesolevaga annab Klient Pangale nõusoleku oma isikuandmete
töötlemiseks Panga üldtingimustes nimetatud eesmärkidel, ulatuses
ja korras.
11.2. Klient kinnitab, et on Panga üldtingimustega enne käesoleva
Lepingu allkirjastamist tutvunud ning on seeläbi teadlik oma
õigustest seoses isikuandmete töötlemisega Panga poolt.

LEPINGUST TAGANEMINE
12.

7.1. Klient võib Lepingust 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul
arvates Lepingu sõlmimisest taganeda, esitades Pangale enne
taganemise tähtaja möödumist Lepingus toodud aadressil kirjaliku
taganemise teate.
7.2. Kui Klient kasutab Lepingu punktis 4.1 toodud taganemisõigust,
peab Klient viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne)
kalendripäeva jooksul arvates taganemise teate Pangale
esitamisest, tagastama kogu tema kasutusel oleva Krediidi ning
tasuma kuni Krediidi tagastamise päevani arvestatud Intressi.
Vastasel juhul loetakse, et Klient ei ole Lepingust taganenud.
7.3. Krediidilimiiti suurendavast Lepingu muudatuse sõlmimise korral on
Kliendil õigus taganeda Lepingust 14 (neljateistkümne)
kalendripäeva jooksul arvates Lepingu muudatuse sõlmimisest.
Krediidilimiiti suurendavast Lepingu muudatusest taganemiseks
esitab Klient Pangale enne taganemise tähtaja möödumist
Lepingus toodud aadressil kirjaliku taganemise teate. Kui Klient
kasutab Lepingu muudatusest taganemise õigust, peab Klient
Pangale Lepingu muudatuse järgi saadu ja eelnimetatu kasutusse
võtmisest kuni tagasimaksmiseni arvestatud Intressi tagasi maksma
viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva
jooksul, arvates taganemisavalduse esitamise päevast. Kui Klient ei
tagasta Lepingu muudatuse järgi saadut eelnimetatud tähtaja
jooksul, loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingu muudatusest
taganenud.
8.

KLIENDI TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE

LEPINGU RIKKUMISE TAGAJÄRJED

8.1. Krediidi tagasimaksmisega viivitamisel Kliendi Võlgnevuse
sissenõudmise või muu Lepingust tuleneva Panga õiguse
teostamisega seoses kantud kulude hüvitamisega viivitamisel
maksab klient viivist. Klient maksab viivist seaduses sätestatud
maksimaalses määras, s.o võrdses määras Lepingujärgse
Intressimääraga tagastamata Krediidilt.

LÕPPSÄTTED

12.1. Pädevaks järelevalveasutuseks on Finantsinspektsioon, asukoht
Sakala 4, 15030 Tallinn.
12.2. Lisaks Lepingule juhinduvad pooled Panga üldtingimustes ning
Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

