Ferratum Bank laenulepingu üldtingimused
Käesolevaid Üldtingimusi kohaldatakse Ferratum Bank p.l.c. ja klientide vahel sõlmitud
laenulepingutele.
Ferratumi andmed

Nimi: Ferratum Bank p.l.c.
Äriühingu registreerimisnumber: C 56251
Registreeritud aadress: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta
Telefoninumber: +356 2092 7700 (Malta), +372 6 652 420 (Eesti)
E-posti aadress: ferratum@ferratumbank.ee
Litsentsiga hõlmatud tegevused: pangandustegevus, makseteenused (vastavalt finantsasutuste seaduses toodud määratlusele), muude
maksevahendite (peale eespool määratletud makseteenuste) väljaandmine ja haldamine, tagatis- ja garantiitehingud, rahaturuinstrumentidega
kauplemine oma arvel, valuutavahetus, futuurid ja optsioonid, vahetuskursi ja intressimäära instrumendid, kaubeldavad väärtpaberid ja vajaduse
korral muud tegevused, millega pangal võib olla lubatud tegeleda.
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Järgmistel mõistetel on Lepingus järgmine tähendus:
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Arve – dokument, mis sisaldab Kliendile kohaldatavaid eritingimusi, sealhulgas Kliendi poolt
tasumisele kuuluvat summat ja täpseid tagasimakse tingimusi, ja mida käsitletakse kõigi
sellest tulenevate tasumisele kuuluvate summade tagasimaksmiseni Lepingu lahutamatu
osana.
Ferratum – eespool nimetatud krediidiasutus Ferratum Bank p.l.c.
Kalkulaator – Veebilehel olev programm, mis võimaldab Kliendil soovitud laenusumma ja
tähtaja alusel arvutada välja laenu kulud.
Klient – isik, kes elab Eestis ja on vähemalt 18 aastat vana ning on avaldanud soovi Lepingu
sõlmimiseks või kes on sõlminud Ferratumiga Lepingu.
Kogukulu - maksed, mis kuuluvad tasumisele kuni laenu Tähtpäevani, Intress ja muud kulud.
Laenu tingimuste muutmise korral arvutatakse Kogukulu ümber kooskõlas muudetud laenu
tingimustega, lähtudes laenu tingimuste muutmise sõlmimise ajal kehtivatest tingimustest.
Konto – igale Lepingu sõlminud Kliendile Veebilehel loodud isiklik kasutajakonto.
Krediidikulukuse määr - näitab Laenu kogukulu aastas ja väljendatakse protsendina Laenust.
Käendaja - isik, kes tagab Käenduslepingu alusel Lepingust tulenevate kohustuste täitmist.
Käendusleping - leping, mille sisu on toodud Laenulepingu lisas nr 3 ning millega Käendaja
tagab Kliendi kõikide Lepingust tulenevate kohustuste täitmist.
Laen on iga üksik laen, s.h Kiirlaen ja Tarbimislaen, mis on saadud või mida taotletakse
vastavalt Lepingule, ja mõistet “Laenud” tõlgendatakse vastavalt.
Intress – tasu Laenu kasutamise eest, mille summa varieerub sõltuvalt laenusummast ja
Tähtpäevast ning mis on täpsustatud Lepingu lisas 1.
Leping – Ferratumi ja Kliendi vahel sõlmitud tähtajatu raamleping, mis sisaldab käesolevaid
Üldtingimusi, Teabelehte, kehtivaid Arveid ja nende muudatusi.
Kiirlaen – Ferratumi poolt väljastatav Laen, mille Kliendi poolt taotletav summa ei ole
suurem kui 300 eurot ja taotletav tähtaeg on 30 kalendripäeva.
Netosumma - laenusumma, mille Ferratum laenab Kliendile vastavalt Lepingule.
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Pool - Ferratum või Klient eraldi, kusjuures Pooled on Ferratum ja Klient ühiselt.
Sõlmimistasu – Tarbimislaenudele kohalduv ühekordne tasu.
Teabeleht – Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Laenu kohta, mis moodustab
Lepingu lahutamatu osa.
Tarbimislaen – Ferratumi poolt väljastatav Laen, mille Kliendi poolt taotletav summa on
1000 - 3000 eurot ja taotletav tähtaeg on 24 - 36 kalendrikuud.
Tähtpäev - Lepingus nimetatud päev, mille saabumisel peab Klient olema täielikult täitnud
oma Lepingus nimetatud finantskohustused Ferratumi ees.
Veebileht - Ferratum veebileht internetis aadressil www.ferratumbank.ee, kus on esitatud
Lepingu sõlmimise tehnilised etapid ja laenu taotluse protsess.
Viivis - viivisintress viivituse eest, mida Klient kohustub Ferratumile maksma Lepingus
nimetatud finantskohustuse täitmisega viivitamise korral.
Üldtingimused – käesolev dokument koos kõigi kehtivate muudatustega, mille koopia on
kättesaadav Veebilehel.

2.
2.1.

KOHALDATAV ÕIGUS
Lepingule, Üldtingimustele, nendes tehtud muudatustele ning Ferratumi ja Kliendi vahelisele
ärisuhtele kohaldatakse Malta õigust, ilma et see piiraks Eesti õigusega antud kohustuslikku
kaitset.

3.
3.1.

LEPINGU SÕLMIMISE PROTSESS
Laenu saamiseks peab Kliendil olema kehtiv Leping. Klient võib küsida Ferratumilt koopiaid
Lepingu üldtingimustest ja kõigist dokumentidest, mis moodustavad Lepingu lahutamatu
osa, enne vastava Lepingu sõlmimist. Nimetatud dokumendid esitatakse Kliendile tasuta.
Lepingu saab sõlmida kas mobiilsidekanali kaudu SMS-sõnumi saatmisega lühinumbrile
17100 või Veebilehe kaudu. Leping hakkab kehtima Üldtingimuste punktis 5.9. toodud
kinnituskoodi või SMS teksti kättesaamisel Ferratumi poolt pärast positiivset otsust Kliendi
esmase (esimese) laenutaotluse kohta. Lepingu sõlmimine ei ole heakskiit üksikute laenude
taotlustele ehk Laenu saamiseks; laenutaotluse peab esitama Klient ja selle peab
konkreetselt kinnitama Ferratum, kes jätab endale absoluutse otsustusõiguse, kas laenu
anda või mitte, või anda täielikult või osaliselt, laenutaotluse esitamisel.
Taotluse esitamisega Ferratumiga Lepingu sõlmimiseks tunnistab, kinnitab ja tagab Klient,
et:
ta on esitanud Ferratumile tõese, õige ja täieliku info ja et ta teatab Ferratumile võimalikult
kiiresti ja igal juhul hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, kui vastav info muutub või kui ta avastab,
et esitatud info oli ekslik või muul viisil ebatõene, ebaõige või mittetäielik;
ta on esitanud tõesed ja õiged pangakonto ja lisaandmed (kui sellised andmed on esitatud),
mis osutavad pangale, millel on luba pakkuda oma teenuseid Eestis ja/või mõnes teises
Euroopa Liidu liikmesriigis, ja et vastavat kontot omatakse Kliendi enda nimel. Klient saab
aru, et Ferratumi poolt tehtavad Laenu väljamaksed tehakse selle konto kaudu (kui vastavad
konto andmed on esitatud), kusjuures Laenu tagasimaksed tuleb teha mis tahes konto
kaudu, mis on Kliendi enda nimel. Klient teatab Ferratumile viivitamata eespool nimetatud
pangakonto või lisaandmete muutustest;
ta on lugenud Lepingut aegsasti enne selle sõlmimist ja nõustub selles sisalduvate sätetega.
talle esitati Leping püsival andmekandjal;
talle esitati piisavaid selgitusi Lepingu kohta ja Laenude oluliste omaduste (sealhulgas tagasi
maksmata jätmise tagajärgede) kohta, millega on loodud olukord, mis võimaldab tal hinnata,
kas Leping on kohandatud tema vajadustele;
ta on sõlminud Lepingu oma vabal tahtel ja ta ei ole sõlminud Lepingut ähvardusest, sunnist
ega hädast põhjustatuna või oma isiklikku ja rahalist olukorda arvestades äärmiselt
ebasoodsatel tingimustel ning et tema majanduslik olukord võimaldab Lepingu
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nõuetekohast täitmist;
3.3.7. ta ei ole riikliku taustaga isik („riikliku taustaga isik“ on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud
avaliku võimu olulisi ülesandeid, ja see hõlmab sellise isiku otseseid perekonnaliikmeid ja
isikuid, kes on teadaolevalt selliste isikute lähedased kaastöötajad. See ei hõlma keskastme
ja madalamaid ametnikke, samuti isikuid, kes ei ole täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid
vähemalt kaheteistkümne kuu jooksul.);
3.3.8. ta ei võta Laenu kellegi teise kasuks ega nimel. Kui Klient võtab Laenu või tegutseb muul viisil
teise isiku nimel, peab ta sellest viivitamata teatama Ferratumile, millisel juhul saab Klient
aru, et tuleb kohaldada lisameetmeid, ja ta kinnitab, et Ferratum võib keelduda Lepingu
sõlmimisest või Laenu andmisest või võib Laenu andmise korral kehtestada lisatingimusi nii
Kliendile kui ka isikule, keda ta esindab;
3.3.9. talle ei või Lepingu kehtivuse ajal anda laene kogusummas üle 15 000 euro. Klient saab aru
ja tunnistab, et maksimumsummale osutamine ei tähenda ega tekita Ferratumile kohustust
anda Kliendile laene (ei vastava limiidini ega sellest vähem);
3.3.10. ta saab aru, et lühiajalise laenu võtmine võib olla seotud teatavate riskidega, eriti kui seda
kasutatakse pika aja jooksul ja pikaajaliste finantsvajaduste tarbeks;
3.3.11. tal ei ole maksehäireid ühegi isiku ees, sealhulgas ei ole maksehäirete registrites
registreeritud kehtivaid maksehäireid ja Klient ei ole seotud ühegi vaidlusega, mis võib
mõjutada tema maksevõimet;
3.3.12. ta kasutab Laenu tarbimise eesmärgil, mitte kriitilise olukorra ega kriitiliste vajaduste tõttu;
3.3.13. ta on teadlik Laenu võtmisega seotud kohustustest, millel võib olla negatiivne mõju tema
rahalisele olukorrale, ja ta on selles osas vajaduse korral konsulteerinud finantsnõustajatega;
3.3.14. ta leiab, et laenuandja poolt võetav Intress on tema hinnangul mõistlik ja kooskõlas
valitsevate turutingimustega;
3.3.15. Ferratum ei ole teda sundinud Laenu võtma, et Ferratum on selgitanud tema enda nõudmisel
Lepingu tingimuste kinnitamisega seotud kohustusi ja et Ferratum on vastanud kõigile
küsimustele, mis on seoses Lepinguga esitatud;
3.3.16. tal on võimalik Kiirlaenu taotlemisel esitada Ferratumile nõuetele vastav Käendusleping;
3.3.17. ta on teadlik, et Käenduslepingu esitamine on vajalik Ferratumi riskide maandamiseks,
Kiirlaenu pakkumiseks Lepingus sätestatud tingimustel ning Käenduslepingu esitamata
jätmisega suureneksid Ferratumi finantsriskid oluliselt;
3.3.18. ta ei leia, et Lepingu tingimused on tema suhtes äärmiselt ebasoodsad;
3.3.19. ta on esitanud Ferratumile kõik õiged andmed oma majandusliku olukorra ja Laenu
kasutamise eesmärgi kohta;
3.3.20. ta on teadlik õigusest saada viivitamata ja tasuta teavet andmete kohta, mida kasutatakse
tema krediidivõime hindamiseks;
3.3.21. ta on teadlik õigusest saada Ferratumilt tasuta Lepingu projekti koopia;
3.3.22. ta on teadlik õigusest saada Ferratumilt Lepingu kehtivuse jooksul teavet Tähtpäeva kohta;
3.3.23. ta hüvitab tema poolt käesolevas punktis sisalduvate kinnituste rikkumisest tulenevad
kahjud.
3.4. Ferratumil on õigus helistada Kliendi poolt laenutaotluses esitatud telefoninumbri(te)l ja
kontrollida taotlusel esitatud infot.
3.5. Enne Lepingu sõlmimist ja mis tahes ajal Lepingu kehtivuse ajal on Ferratumil õigus tuvastada
taotluskõlbliku Kliendi isikut ja kontrollida tema isikusamasust (nii Kliendi enda kaudu kui ka
kolmandatest isikutest allikate kaudu) ning küsida taotluskõlblikult Kliendilt ja/või
kolmandatelt isikutelt muud infot, mis võib olla Ferratumile oluline Lepingu sõlmimise ja
Laenu andmise või muu otsuse tegemiseks. Lepingu sõlmimisega kohustub Klient vastama
Ferratumi järelepärimistele seoses käesoleva punktiga. Klient tunnistab ja kinnitab, et
Ferratumil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest või Laenu andmisest Kliendile, kes ei ole
vastanud järelepärimisele info saamiseks või kes ei ole esitanud dokumente seoses
käesoleva punktiga või juhul kui Ferratum ei saa teavet või kinnitust, mida ta peab vajalikuks

3.6.

Lepingu sõlmimiseks või Kliendile Laenu andmiseks.
Igale taotluskõlblikule Kliendile, kelle Ferratum esimest korda Kliendina kinnitab, luuakse
automaatselt Konto. Sellest tulenevalt kasutatakse uue Lepingu sõlmimise korral sama
Kliendi poolt sama Kontot uuesti isegi juhul, kui Konto ei ole olnud kasutuses teatava
ajavahemiku
jooksul.
Kliendile
antakse
Kontole
juurdepääsuks
isiklik
identifitseerimisnumber (PIN). Klient ei avalda vastavat PIN-i ühelegi kolmandale isikule ning
ta vastutab ainuisikuliselt avaldamisest põhjustatud kahju eest, sealhulgas Ferratumile
põhjustatud kahju eest.

4.
4.1.

KIIRLAENU SAAMISE LISATINGIMUSED
Klient saadab 14 kalendripäeva jooksul alates Kiirlaenu kinnitamisest Ferratumi e-postile
ferratum@ferratumbank.ee Käenduslepingu, mis vastab järgmistele tingimustele:
4.1.1. Käenduslepingu tekst vastab Lisas 3 olevale Käenduslepingu vormile;
4.1.2. Käendaja poolt Käenduslepingus esitatud informatsioon, s.h antud kinnitused, vastab tõele;
4.1.3. Käendusleping on Käendaja poolt digitaalselt allkirjastatud.
4.2. Klient esitab koos Käenduslepinguga Ferratumile Käendaja viimase 6 kuu pangakonto
väljavõtted, millest nähtub Käendaja igakuine sissetulek.
4.3. Kui Klient ei täida punktides 4.1.-4.2. sätestatud kohustusi, siis loetakse seda oluliseks
Lepingu rikkumiseks. Sellisel juhul on Ferratumil õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi, mille
suurus on sätestatud Lisas 2. Kliendilt leppetrahvi nõudmisel kaotab Ferratum õiguse nõuda
Käenduslepingu ja Käendaja pangakontode väljavõtte esitamist.
5.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

LAENUTAOTLUS JA SELLE KINNITAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE
Laenutaotluse võib esitada Veebilehe kaudu. Kiirlaene on täiendavalt võimalik taotleda SMS
teel.
Protseduuri, mida tuleb järgida laenu taotlemisel, on kirjeldatud Veebilehel. Klient võib
samuti helistada Ferratumile Lepingus osutatud telefoninumbril kirjelduse ja selgituse
saamiseks viisi kohta, kuidas võib Laenu taotleda. Klient tunnistab ja kinnitab, et Ferratum
võib laenutaotluse tagasi lükata muu hulgas juhul, kui Klient ei järgi laenutaotluse esitamisel
Ferratumi antud juhiseid.
Klient nõustub Laenu taotlemisega, et Ferratum võib temaga telefoni teel ühendust võtta
andmetele kinnituse küsimiseks või laenutaotluse kohta lisaandmete saamiseks. Klient
tunnistab, et vastava kinnituse või andmete mitteesitamine võib tuua kaasa laenutaotluse
tagasilükkamise.
Kliendil on võimalus tutvuda laenutoodete ja nendega seotud tasudega Veebilehel. Pärast
sobiva laenutoote valimist on võimalik täita laenutaotlus Veebilehel elektroonilises vormis;
laenusumma, tasude suurus, Tähtpäev, Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood,
pangakonto number, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, postiindeks ja linn või asula
ning igakuine sissetulek ja finantskohustused näidatakse ära laenutaotlusel. Klient täidab
nõutava info laenutaotlusel ja tutvub Lepingu tingimustega. Kui ta nõustub Lepingu
tingimustega, kinnitab Klient oma nõusolekut nendega.
Klient kasutab ladina tähestikku oma laenutaotlusel, mis esitatakse SMS-sõnumiga, järgmise
teabe esitamiseks allpool nimetatud järjekorras ja eraldades need tühikutega: (a) Laen
(sõnadega), (b) laenusumma; (c) Tähtpäev; (d) ees- ja perekonnanimi, (e) isikukood; (f)
rahvastikuregistrisse kantud postiaadress; (g) pangakonto number; (h) igakuine sissetulek;
(i) finantskohustused. Klient kinnitab laenutaotluses esitatud andmete tõele vastavust ja
volitab lisaks Ferratumit kontrollima Kliendi poolt laenutaotluses esitatud andmete õigsust
ja vastavust Lepingu tingimustele siseriiklikest registritest, krediidiasutustest ja
telefonioperaatoritelt ning võlgade puudumist maksehäirete registritest.
Ferratum teatab Kliendile laenutaotluse kinnitamisest või tagasilükkamisest, kasutades sama
sidekanalit, mille nimetatud Klient on valinud, milleks on SMS-sõnumid või e-post. Ferratum
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ei ole kohustatud selgitama Kliendile laenu andmisest keeldumise põhjusi, välja arvatud
juhul, kui tagasilükkamise aluseks on maksehäirete registritest või sarnastest
andmekogudest saadud teave.
Ferratumil on õigus, kuid mitte kohustus, pakkuda Kliendile Laenu teistsuguses summas kui
Kliendi poolt esitatud taotluses. Vastava pakkumine esitatakse Kliendile SMS-i teel ja juhul
kui Klient kinnitab pakkumise Veebilehel näidatud korras või vastavalt Ferratumi
klienditeeninduse poolt antud juhistele, siis väljastab Ferratum Laenu vastavatel tingimustel.
Kui Klient ei ole saanud sõnumit Ferratumi laenutaotluse kinnitamise või tagasilükkamise
kohta 1 tööpäeva jooksul taotluse kuupäevast, käsitletakse vastavat taotlust tagasilükatuna.
Laenu tingimuste heakskiitmise kinnitamiseks peab Klient pärast laenuotsusest teada
saamist saatma Ferratumile SMS-sõnumiga vastuse „Sobib“ või kinnituskoodi e-posti teel
(Veebilehe kaudu).
Klient peab saatma vastuse SMS-sõnumiga või kinnituskoodi Ferratumile 2 päeva jooksul
Laenu andmise kohta otsuse tegemisest. Ferratumi otsus kaotab kehtivuse, kui: sellele ei
laeku õigeaegselt kinnitust; kui vastust ei ole saadetud e-kirjaga, mis sisaldab õiget
kinnituskoodi; või SMS-sõnumiga; või kui Klient lükkas selle tagasi.
SMS-sõnumiga vastust / kinnituskoodi, mis kinnitab Kliendi poolt laenuotsuse heakskiitmist,
käsitletakse Kliendi poolt Lepingu tingimuste heakskiitmise kinnitusena, et need vastavad
tema tahtele ja et ta nõustub neid järgima ning et ta on vastava vastusega / kinnituse
edastamisega palunud Laenu viivitamata välja maksta tema pangakontole.
Kui Klient on saatnud SMS-sõnumiga vastuse „Sobib“ või kinnituskoodi, ei saa ta kasutada
Laenu väljamaksmisest keeldumise õigust.
Ferratumi antud Laenult Kliendi poolt tagasimaksmisele kuuluvaks summaks on summa, mis
on täpsustatud Arvel.
VÄLJAMAKSTAV LAEN
Klient saab taotleda Laenu valides erinevate Laenu summade vahel alates viiekümnest (€50)
eurot kuni kolme tuhande euroni (€3000) tähtajaga 30 kalendripäeva kuni 36 kalendrikuud.
Klient saab Laenu pangaülekandega Kliendi poolt näidatud Kliendi enda nimel olevale
pangakontole. Lisaks sellele maksab Klient kõik Lepingu alusel makstavad summad
Ferratumile läbi Kliendi nimel oleva pangakonto. Ferratum jätab endale õiguse keelduda talle
tehtud maksetest, mis ei laeku Kliendi nimel olevalt pangakontolt. Ferratumil on õigus
maksta Laen Kliendile muude vahendite kaudu; seda tingimusel, et Ferratumil on sellisel
juhul õigus nõuda Kliendilt isikusamasust, elukoha aadressi ja muid andmeid tõendavate
dokumentide esitamist enne Laenu andmist Kliendile. Informatsiooni Laenu väljamaksmise
kohta muude vahendite kaudu võib saada Ferratumi kontaktnumbritele helistades või
Veebilehelt.
Ferratum ei ole kohustatud pakkuma kogu laenuvalikut kõikidele klientidele. Pakutud
vahemik sõltub iga Kliendi krediidiajaloost. Klient saab infot temale isiklikult pakutavate
laenusummade vahemiku kohta oma Kontolt ja/või võttes ühendust Ferratumiga. Ferratum
otsustab oma ainuäranägemisel, kas laenutaotlust aktsepteerida või mitte, seda isegi kui
otsus tehakse laenusumma suhtes, mis jääb Kliendi isiklikku vahemikku.
LAENUTAOTLUSTE JA LAENUSUMMA VÄLJAMAKSMISE KÄSITLEMISKULUD
Laenutaotluse ja Laenu väljamaksmise käsitlemiskulud ning Sõlmimistasud sõltuvad Laenu
summast, Tähtpäevadest ja sellest, mitmendat korda laenusummat taotletakse. Need kulud
on loetletud lisas 1.
Ferratum võib reklaami tegemise eesmärgil vähendada või loobuda Kliendi poolt tasumisele
kuuluvat Intressi ja/või Sõlmimistasu, juhul kui Klient vastab vastavatele tingimustele ning
täidab Lepingu tingimusi. Kui Klient ei maksa laenu Tähtpäevaks tagasi, kohustub Klient
maksma Ferratumile Intressi ja Sõlmimistasu vastavalt lisas 1 sätestatud tavatasudele,
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katmaks suurenenud ja erakorralisi halduskulusid.
Klient kasutab enne laenu taotlemist Kalkulaatorit Ferratumile tagasimakstava summa
kindlaksmääramiseks. Teise võimalusena võib Klient helistada käesolevates tingimustes
toodud telefoninumbril, et Ferratumi töötajad saaksid selgitada selle laenusumma eest
maksmisele kuuluvat summat, mida Klient kavatseb taotleda.
Intress kuulub maksmisele Kliendi poolt koos Laenu tagasimaksega laenuperioodi lõpus või
maksab Klient Laenu tagasi osamaksetena vastavalt Arvel näidatud kuumaksete summadele
ja maksetähtpäevadele.
Muud Intressile lisanduvad kulud hõlmavad SMS-sõnumi(te) saatmise kulu ja võimalikke
Laenu tagasimakse pangaülekannete kulusid.
LAENU TAGASIMAKSE JA TAGASIMAKSE TÄHTPÄEV
Laenu tähtaeg algab laenusumma väljamakse päevast. Kui tähtaeg lõppeb kuupäevaga, mis
ei ole pangapäev, loetakse Tähtpäevaks järgmine pangapäev Eestis pärast seda kuupäeva.
Kiirlaenud maksab Klient tagasi ühes osas. Tarbimislaenud maksab Klient Ferratumile tagasi
igakuiste maksetena. Klient maksab Intress ja Sõlmimistasu koos Laenu osamaksete
tagasimaksetega vastavalt tagasimaksegraafikus näidatud kuumakse summale ja
maksetähtpäevadele.
Arve tasumisel on kohustuslik märkida selle Arve viitenumber, mida Klient kavatseb tasuda.
Kui Ferratum saab makse, mida ei ole võimalik tuvastada, ei loeta sellist makset tasutuks
kuni selle tuvastamiseni ning Klient on kohustatud maksma Viivist maksega hilinemise eest.
Kui Klient sooritab makse Arvel näidatust suuremas summas, siis:
on Kliendil õigus nõuda liigselt tasutud summade tagasimaksmist, kui Ferratumile ei võlgneta
enam osamakseid, või
arvestatakse Arvel näidatud summat ületavad rahalised vahendid maha järgmise Arve
saldost, kui Ferratumile võlgnetakse veel osamakseid.
Kõik Lepinguga seotud finantskohustused tuleb Kliendi poolt tasuda Ferratumile
Tähtpäevaks.
Kõik maksed loetakse sooritatuks alates nende laekumisest Ferratum pangakontole.
Asjakohase panga poolt ülekande eest kehtestatud tasu maksab Klient. Ferratum jätab
endale õiguse lükata Kliendi kulul tagasi maksed, mis ei tehta Kliendi enda nimel olevalt
kontolt.
Arve mittesaamine ei vabasta Klienti kohustusest maksta summad õigeaegselt. Kui Klient ei
saa Arvet 5 kalendripäeva jooksul Laenu saamisest, kohustub Klient informeerima sellest
Ferratumit.
Arve on igal ajal kättesaadav Kliendi Kontol ja seda saab salvestada pdf-formaadis. Iga Klient
võib nõuda Arve saatmist tasuta tema isiklikule e-posti aadressile või postiga. Juhul kui Arvet
ei saada 5 kalendripäeva jooksul Laenu väljamaksmisest või pikendamisest, teavitab Klient
sellest Ferratumit. Klientidele saadetud Arveid käsitletakse Lepingu lisana.
Enne Tähtpäeva saabumist esitatud Kliendi taotluse alusel võib Ferratum anda Kliendile
täiendava tähtaja Lepingust tulenevate summade maksmiseks, koostades sellel eesmärgil
maksegraafiku. Iga maksegraafiku koostamise eest, mille alusel antakse Kliendile Lepingu
alusel maksmisele kuuluvate summade tasumiseks täiendav tähtaeg, maksab Klient
Ferratumile ühekordset haldustasu summas:
30 eurot, kui täiendav tähtaeg on kuni 3 kuud;
60 eurot, kui täiendav tähtaeg on 3 - 6 kuud;
100 eurot, kui täiendav tähtaeg on üle 6 kuu;
Ferratum ei ole kohustatud maksetähtpäeva Kliendi jaoks edasi lükkama.
Klient võib samuti taotleda Kiirlaenu tagasimaksmise tähtaja pikendamist. Klient peab enne
Kiirlaenu tagasimakse tähtaja pikendamise taotlemist tasuma Ferratumile ära tasumata
Intressi ning Ferratumi poolt nõutud leppetrahvid (kui neid on). Ferratum otsustab oma
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ainuäranägemisel, kas aktsepteerida Kiirlaenu tähtaja pikendamise taotlust. Tähtaja
pikendamise korral peab Klient esitama Ferratumile uue Käenduslepingu vastavalt punktile
4 ning uuesti tasuma Intressi vastavalt Lisale 1. Käenduslepingu esitamata jätmisel kohaldub
punkt 4.3.
Kliendil on õigus maksta Laen tagasi enne Tähtpäeva, teavitades Ferratumit 5 pangapäeva
ette kas posti või e-posti teel Lepingus toodud asjakohastel aadressidel. Sellisel juhul kuulub
tasumisele üksnes Intress, mis arvutatakse proportsionaalselt ajaga, mille jooksul Laenu
tegelikult kasutati (st mis kogunes(id) kuni tagasimakse kuupäevani). Juhul kui Klient ei ole
viimase summa suhtes kindel, on asjakohane informatsioon kättesaadav Ferratumile
helistamisel või e-kirja saatmisel.
Laenu tagasimaksega hilinemise korral kuuluvad maksmisele Viivis ja muud tasud Lepingu
tingimuste kohaselt (eelkõige vastavalt punktidele 9.2 ja 9.3).
Tarbimislaenudele koostatakse tagasimaksegraafik vastavalt Lepingu tingimustele Laenu ja
sellest tulenevate tasude tagasimaksmise kohta. Tagasimaksegraafik määrab kindlaks
osamaksete arvu, iga osamakse summa ja osamaksete maksetähtpäevad.
Tagasimaksegraafik moodustab Lepingu lahutamatu osa. Klient on kohustatud maksma
Laenu eest Sõlmimistasu, mis jagatakse võrdseteks summadeks sõltuvalt igakuisest
tagasimakse summast. Kui Klient sooritab makse tagasimaksegraafikus näidatud summast
suuremas summas, loetakse Kliendi makse Laenu põhisumma tagasimakseks. Kõik Laenuga
seotud finantskohustused tuleb Ferratumile täielikult tasuda Tähtpäevaks. Igakuine
osamakse tuleb tasuda vastavalt tagasimaksegraafikus näidatud kuupäevadele.
Laenu ennetähtaegne tagasimakse ei vabasta Klienti kohustuste täitmisest, mis tulenevad
enne Laenu ennetähtaegset tagasimakset toimunud Lepingu rikkumisest.
VIIVIS JA MUUD TASUD TÄHTAEGSELT TASUMATA MAKSETELT
Kui Laenu või selle mis tahes osa ei maksta õigeaegselt tagasi, arvestab Ferratum Intressi
asemel Viivist kuni Laenu tagasimaksmise kuupäevani.
Viivise määraks on Lepingu lisas 1 sätestatud määr, mis on võrdne Intressiga.
Laenu, Intressi või Sõlmimistasu maksetähtajal (-aegadel) tasumata jätmise korral maksab
Klient Ferratumi saadetud meeldetuletuskirjade eest järgmiselt: esimene meeldetuletuskiri
iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta saadetakse Kliendile tasuta. Teise
meeldetuletuskirja eest kohustub Klient tasuma 5 eurot.
Pärast Lepingu lõppemist kohustub Klient tasuma saadetud meeldetuletuskirjade eest
järgnevalt:
esimese meeldetuletuskirja eest 15 eurot juhul, kui nõue Kliendi vastu on kuni 500 eurot;
esimese meeldetuletuskirja eest 20 eurot juhul, kui nõue Kliendi vastu on vahemikus 501 –
1000 eurot;
esimese meeldetuletuskirja eest 25 eurot juhul, kui nõue Kliendi vastu on üle 1000 euro;
teise ja kolmanda meeldetuletuskirja eest 5 eurot.
Ebapiisavate maksesummade korral on nende kasutamise järjekord järgmine: (1)
maksmisele kuuluvate summade sissenõudmiskulud; (2) Laenu põhisumma; (3) Intress; (4)
Viivis ja muud Kliendi poolt võlgnetavad summad.
Ferratumil on õigus teavitada maksehäirete registrit Lepingu alusel maksmisele kuuluvate
summade maksete Kliendi poolsest hilinemisest, kui maksetähtpäevast on möödunud üle 45
päeva.
Ferratumil on õigus nõuda Kliendilt kõikide tasude ja kulude maksmist Lepingu
nõuetekohase täitmisega seoses.
Klient nõustub maksma kõik kulud ja tasud seoses Laenu ja Lepingust tulenevate võlgnevuste
sissenõudmisega, sealhulgas hüvitama Ferratumile kulud, mis on seotud inkassoteenuse
tellimisega Ferratum poolt.

10.
LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS
10.1. Kliendil on õigus taganeda Lepingust 14 päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest (või
Teabelehe ja Lepingu saamisest, kui Klient on valinud nende saamise e-posti teel või postiga,
sõltuvalt sellest, mis toimub hiljem). Klient ei ole kohustatud teatama taganemise põhjust.
10.2. Lepingust taganemise taotlus tuleb esitada kirjalikult ja saata järgmisel aadressil: Tagliaferro
Business Centre, Level 6, 14, High Street, Sliema SLM 1551, Malta, või E-posti aadressile:
ferratum@ferratumbank.ee.
10.3. Lepingust taganemise teates tuleb märkida vähemalt järgmist: (a) Kliendi nimi; (b) Kliendi
identifitseerimiskood, (c) avaldus, millest nähtub selge kavatsus Lepingust taganeda, (d)
kohustus maksta Ferratumile maksmisele kuuluvad võlgnetavad summad ilma
põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teate
edastamist, (e) Kliendi allkiri ja (f) allkirjastamise kuupäev ja koht. 14-päevast
teatamistähtaega on järgitud, kui teade edastatakse selle tähtaja jooksul.
10.4. Kui Klient ei maksa Laenu tagasi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et Klient ei
taganenud Lepingust.
10.5. Kui Klient kasutab õigust Lepingust taganeda, maksab ta Ferratumile kõik kulud, mis
Ferratumil tekkisid konkreetsel ajaperioodil, mille jooksul Laen oli Kliendi käsutuses. Sellisel
juhul maksab Klient Ferratumile tegelikult osutatud finantsteenuse hinna hüvitisena intressi
0,10 % Laenu amortiseerimiskuluna iga kalendripäeva eest, mil Laen oli Kliendi käsutuses.
10.6. Kui Klient ei maksa Laenu tagasi Tähtpäeval, maksab ta Ferratumile Viivist Lepingu punkti 9.2
alusel ajaperioodi eest, mis jääb Tähtpäeva ja Laenu Ferratumile tagasimakse tegeliku
kuupäeva vahele.
11.
VASTUTUS
11.1. Klient on kohustatud hüvitama Ferratumile kõik kulud ja kahjud, mis Ferratumil tekivad
Kliendi poolt valeandmete esitamise või Lepingu rikkumise tulemusel.
11.2. Ferratumil on õigus nõuda Kliendilt trahvi Lepingu iga rikkumise (välja arvatud
maksekohustusega viivitamine) eest summas 35 eurot.
11.3. Ferratum ei vastuta kahjude eest, mis tekivad erakorralistest tõrgetest Ferratum tegevuses,
mida Ferratum ei saa iseseisvalt kontrollida ega likvideerida. Ferratum ei vastuta
potentsiaalse kahju tekitamise eest Kliendile, kui selle põhjustab rike või katkestus sidekanali
töös, viivitus teksti saatmisel ja/või tekstsõnumi kadumine ja valeteadete saatmine.
11.4. Pooled ei vastuta oma selliste kohustuste mittetäimise eest, mis ei allu kohustatud Poole
kontrollile, tingimusel et selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatu jõud loetakse
tekkinuks ootamatute tegurite korral, mida Pooled ei saa mõjutada, nt kui Lepingu täitmist
takistavad streigid, voolukatkestus, valitsuse või Euroopa Liidu asutuste piiravad
regulatsioonid, mässud, sabotaaž, ülestõus, sõda, loodusjõud või muud sarnased põhjused,
mis põhjustavad Poole poolse Lepinguga võetud kohustuste täimise hilinemise. Kohustuste
täitmatajätmine vääramatu jõu asjaolude tõttu loetakse vabandavaks, tingimusel et Lepingu
Pool on teinud kõik jõupingutused sellise olukorra vältimiseks, kusjuures kohustuste
täitmine peab jätkuma niipea, kui sellise vääramatu jõu asjaolud lakkavad.
12.
TEATED
12.1. Lepingu sõlmimisega nõustub Klient sellega, et kõik asjakohased teated ja muu teave
võidakse saata talle elektrooniliselt Konto vahendusel, e-posti või SMS-i teel eesti keeles, kui
muud meetodid ei ole sellel eesmärgil ette nähtud. Eespool nimetatud viisil saadetud teated
loetakse kätte saaduks ülejärgmisel tööpäeval pärast nende saatmise kuupäeva. Teated ja
muu teabe saab saata ka kirjalikult posti või faksi teel aadressil, mille üks Pool on teisele
Poolele teatanud.
12.2. Meeldetuletuskiri laenukohustuste õigeaegselt täitmata jätmise kohta saadetakse
tavapostiga. Teated loetakse kätte saaduks, kui 5 kalendripäeva on möödunud nende

postitamisest.
13.
LÕPPSÄTTED
13.1. Kõik Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta
kohe ja Klient soovib jätkata kaebuse esitamisega, on tal õigus esitada need otse Ferratumile,
kasutades Lepingus või Veebilehel toodud kontaktandmeid. Ferratum püüab vastata
kõikidele kaebustele põhjendamatu viivituseta.
13.2. Kõik vaidlused osapoolte vahel lahendatakse konfidentsiaalsetena. Pooled ei tee avaldusi
ega kommentaare vaidluse teema kohta avalikkusele ega meediale vaidluse lahendamise
ajal ega hiljem (tähtajatult).
13.3. Kliendil on ka võimalus esitada kaebus:
13.3.1. otse Malta Finantsteenuste Ametile [Malta Financial Services Authority]
(http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta.
13.3.2. Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjonile aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130, Eesti
või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada
tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud
lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta;
13.3.3. tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR platvormi vahendusel
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platvorm on mõeldud eelkõige piiriüleste
vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks
sobiv vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus teises liikmesriigis;
13.3.4. kohtusse.
13.4. Kui krediidi kulukuse määr ületab seaduses sätestatud ülemmäära, siis vähendatakse
Lepingu alusel tasumisele kuuluvat intressi viimaste tagasimaksete arvelt selliselt, et krediidi
kulukuse määr vastaks seaduses sätestatud krediidi kulukuse määra ülempiirile.
13.5. Ferratumil on õigus anda oma Lepinguga seotud õigused ja kohustused üle kolmandale
isikule, tingimusel et Klienti teavitatakse sellisest üleandmisest ette.
13.6. Leping on sõlmitud tähtaega määramata. Seega märgitakse kahtluste vältimiseks, et Leping
hõlmab kõiki Ferratumi poolt Lepingu alusel antud Laene ja kehtib edasi kõikide nimetatud
aja jooksul antud Laenude tasumata summade suhtes.
13.7. Kliendil on õigus lõpetada Leping igal ajal kirjaliku allkirjastatud teatega Ferratumile. Samas
võib Ferratum sellise lõpetamise korral nõuda kõikide võlgnetavate summade kohest
tagasimaksmist ning Lepingut ei käsitleta lõpetatuna enne, kui kõik Kliendi poolt Ferratumile
võlgnetavad summad on tagasi makstud. Muudel juhtudel saab Lepingu lõpetada
Üldtingimustes ja kohaldatavas õiguses sätestatud tingimustel.
13.8. Ferratumil on õigus lõpetada Leping viivitamata Kliendi poolse Lepingust tulenevate
kohustuste olulise rikkumise korral. Ferratumil on samuti õigus lõpetada Leping igal ajal, kui
Klient ei võlgne Ferratumile ühtegi summat Lepingu alusel, teatades lõpetamisest Kliendile
viis kalendripäeva kirjalikult ette.
13.9. Ferratumil on õigus edastada Käendajale tema poolt tagatud Lepingu koopia.
13.10. Kui Klient on viivituses Tarbimislaenu (kas osaliselt või kogu maksmisele kuuluva osamakse
osas) 3 järjestikuse osamakse puhul, on Ferratumil õigus lõpetada Leping täiendava 14päevase ajapikenduse möödumisel. Klienti teavitatakse kirjalikult juhul, kui Ferratum
kasutab sellist lõpetamisõigust. Kui Leping lõpetatakse sellisel viisil, on Klient kohustatud
maksma Intressi ja Sõlmimistasu tervikuna.
13.11. Üldtingimused on kättesaadavad Veebilehel ja Klient saab need salvestada pdf-formaadis või
paluda e-posti või telefoni teel Ferratumit saata Kliendile Üldtingimused kas elektrooniliselt
või posti teel.
Üldtingimuste versioon kehtib alates 29.12.2017.

Lisa 1
Pooled on kokku leppinud, et Kiirlaenu Intress ja Viivis arvutatakse järgneva tabeli kohaselt:
Netosumma, Tähtaeg
€
kalendripäevades

50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Intress ja
Intress ja
Intress
ja
Viivis
Viivis
Viivis
väljendatuna väljendatuna väljendatuna
protsendina protsendina protsendina
kuus
aastas
päevas
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%
3%
36,50%
0,10%

Krediidi
kulukuse
määr %

Kogukulu,
€

43,28%
43,28%
43,28%
43,28%
43,28%
43,28%
43,28%
43,28%
43,28%
43,28%
43,28%

51,50
77,25
103,00
128,75
154,50
180,25
206,00
231,75
257,50
283,25
309,00

Pooled on kokku leppinud, et Tarbimislaenu Sõlmimistasu , Intress ja Viivis arvutatakse järgneva
tabeli kohaselt:
Tähtaeg
kuudes

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Sõlmimistasu,
väljendatuna
protsendina
Netosummast
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Intress ja Viivis
väljendatuna
protsendina
aastas
16,63%
17,03%
17,41%
17,75%
18,08%
18,38%
18,66%
18,92%
19,16%
19,39%
19,61%
19,81%
20,01%

Intress ja Viivis
väljendatuna
protsendina päevas

Krediidi kulukuse
määr (APR)

0,046%
0,047%
0,048%
0,049%
0,050%
0,050%
0,051%
0,052%
0,053%
0,053%
0,054%
0,054%
0,055%

55,81%
55,59%
55,38%
55,16%
54,94%
54,72%
54,51%
54,29%
54,07%
53,86%
53,64%
53,43%
53,22%

Lisa 2
Pooled on kokku leppinud, et juhul kui Klient ei täida kohustust esitada Ferratumile 14 kalendripäeva
jooksul Kiirlaenu saamisest kehtiv Käendusleping, siis kohustub Klient tasuma Ferratumile
leppetrahvi, mille suuruseks on 20% laenusummast.

Netosumma,
€
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300

Leppetrahv
%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Leppetrahv €
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00

Lisa 3
KÄENDUSLEPING
Käendaja
Põhivõlgnik
Pank

Laenuleping
Käenduse tähtaeg
Käendaja maksimaalne
vastutus
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

3.
3.1.

[NIMI]
[NIMI]
Ferratum Bank p.l.c. (registreeritud Maltas, Tagliaferro Business Centre,
Level 6, 14 High Street, Sliema, SLM 1551 registreerimisnumbriga C
56251, VATID n.: MT 2101-8613)
[NUMBER, KUUPÄEV]
5 aastat
1000 eurot

TAGATAV NÕUE
Käendaja käendab solidaarselt Laenulepingust tulenevaid mistahes Põhivõlgniku rahalisi
kohustusi, sealhulgas kõrvalnõudeid, Panga ees.
Tagatud on ka Laenulepingu muudatused, täiendused, uuendused teise lepinguga
(novatsioon) jt. Kui Laenulepingu muudatus, täiendus, uuendamine teise lepinguga
(novatsioon) jt laiendab Põhivõlgniku kohustusi, käendab Käendaja sellist laiendamist
tingimusel, et Käendaja on selle kohta andnud igakordse kirjaliku nõusoleku Pangale.
Pank ei pea omal algatusel teavitama Käendajat Põhivõlgniku laenusumma suurenemisest
või vähenemisest, maksetähtaegade muutmisest ning muudest Laenulepingu tingimuste
muudatustest.
KÄENDUSE ULATUS
Käenduslepinguga kohustub Käendaja, Põhivõlgniku poolt mistahes Laenulepingu rikkumise
korral, tingimuseta ja tagasivõtmatult vastutama solidaarselt Põhivõlgnikuga ja tasuma
Pangale käendatava kohustuse katteks Panga poolt kirjalikus nõudes nimetatud summa.
Käenduslepingust tulenevad Käendaja kohustused muutuvad sissenõutavaks, kui
Põhivõlgnik ei ole oma kohustust Laenulepingu kohaselt täitnud.
Pank ei pea pöörama sissenõuet esmalt Põhivõlgniku vastu või kaaskäenduse korral esmalt
teiste käendajate vastu. Kaaskäendajate puhul ei saa Käendaja vähendada oma kohustust
Panga ees proportsionaalselt teiste käendajate kohustustega.
Käendaja ei või loovutada oma Käenduslepingust tulenevaid kohustusi.
Käendaja ei või nõuda Käenduslepingu lõpetamist või Käenduslepingust tulenevatest
kohustustest vabastamist, kui Põhivõlgniku poolt tasutud summa või Käendaja poolt
Põhivõlgniku eest tasutud summa ei ole tasutud kehtivalt või kuulub muul põhjusel
tagastamisele.
Laenulepingust tuleneva kohustuse sissenõudmiseks Käendajalt esitab Pank kirjaliku nõude,
mis sisaldab: (1) viidet käesolevale Käenduslepingule; (2) Põhivõlgniku nime; (3) viidet
Laenulepingule; (4) Põhivõlgnikupoolse Laenulepingu rikkumise lühikirjeldust; ning (5)
nõude suurust.
Käendaja tasub Põhivõlgniku võlgnevuse 10 päeva jooksul alates kirjaliku nõude saamisest
Pangalt.
KÄENDAJA KINNITUSED
Käenduslepingu allkirjastamisega kinnitab Käendaja, et:
a)
tema vanus on vahemikus 19-70 aastat;
b)
tema igakuine neto sissetulek on vähemalt 1 000 eurot ja ta esitab Pangale selle
tõendamiseks oma viimase 6 kuu pangakonto väljavõtted;
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ta ei ole käenda ühtegi teist kohustust Panga ega teiste laenuandjate ees;
tal ei ole Pangale tagasi maksmata laenu;
tal ei ole kehtivaid maksehäireid;
tal ei ole ning ta ei kasuta Põhivõlgnikuga ühist või sama pangakontot;
ta on saanud tasuta elektroonilise koopia Laenulepingust, saanud selle sisust aru ning
on nõus käendama Laenulepingust tulenevaid Põhivõlgniku kohustusi;
h)
talle esitati piisavaid selgitusi Laenulepingu kohta, mis on võimaldanud Käendajal
hinnata Põhivõlgniku võimekust Laenulepingut täita, käenduse realiseerimise
tõenäosust ning kas tema majanduslik olukord võimaldab Käenduslepingu
nõuetekohast täitmist;
i)
tema majanduslik olukord võimaldab Käenduslepingu nõuetekohast täitmist;
j)
Käenduslepingus esitatud informatsioon on tõene.
Käendaja tagab, et eelnimetatud kinnitused on kehtivad Käenduslepingu kehtivuse ajal.
Käendaja peab viivitamatult Panka teatama, kui esitatud informatsioon või kinnituste aluseks
olevad asjaolud muutuvad.
MUUD TINGIMUSED
Käendusleping jõustub kuupäeval, mil Käendaja poolt digitaalselt allkirjastatud
Käenduslepingu koopia on laekunud Panga e-posti aadressile ferratum@ferratumbank.ee.
Käendusleping lõpeb, kui Põhivõlgnik on täitnud kõik Laenulepingust tulenevad kohustused
või kui uus võlgnik on võtnud üle Põhivõlgniku Laenulepingust tuleneva kohustuse ning
Käendaja ei ole andnud kirjalikku nõusolekut vastutada uue võlgniku eest.
Käendajal on õigus nõuda Laenulepingu koopiat.
Pank võib nõuda Käendajalt informatsiooni Käendaja majandusliku seisundi, Käendaja
Käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmise võimekuse ning Käendaja muude
kohustuste kohta. Pangal on õigus hankida eeltoodud informatsiooni teistest allikatest.
Käenduslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik käesolevast käenduslepingust,
selle rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest tulenevad või sellega seotud vaidlused,
vastuolud või nõuded lahendatakse Harju Maakohtus.
Vastavalt Laenulepingule on Pank nõus kõigi Käendaja poolt Käenduslepingu alusel võetud
kohustustega, mistõttu on Käendusleping kehtiv ilma Panga allkirjata.
Käendaja on nõus tema isikuandmete (eelkõige ees- ja perekonnanimi, isikukood,
postiaadress, telefoni number) töötlemisega Panga poolt. Töötlemine on iga isikuandmetega
tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine,
muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine jne. Muus osas juhindutakse
isikuandmete kaitse seaduses sätestatust.

Käendaja [NIMI]
[ISIKUKOOD]
[POSTIAADRESS RAHVASTIKUREGISTRI JÄRGI]
[TEGELIK POSTIAADRESS]

