Kambja Hoiu-Laenuühistu
Tarbijakrediidilepingu tingimused
01.01.2017
1. Laenu põhitingimused
1.1. Laenusumma. Laenu väljamaksmine
1.1.1. Laenuandja annab Laenusaajale laenu (edaspidi nimetatud laen), mille laenusaaja
kohustub laenuandjale koos intressidega tagastama lepingus toodud tingimustel.
1.1.2. Laenu vääringuks on euro. Laenusaaja kinnitab Lepingu sõlmimisega, et euro on
tema omavääring, st tema elukoht on lepingu sõlmimisel Eesti Vabariigis ning tema
peamise sissetuleku vääring on euro.
1.1.3. Laenuandja annab laenusumma laenusaaja kasutusse ja käsutusse, kandes selle
laenusaaja pangakontole 3 (kolme) pangapäeva jooksul või väljastades selle
sularahas arvates lepingu sõlmimise päevast, eeldusel, et selleks ajaks on jõustunud
lepingu tagamiseks sõlmitavad lepingud vastavalt lepingu punktis 1.9.2 toodud
loetelule ning laenusaaja on tasunud nimetatud lepingute vormistamise ja/või
registreerimisega seonduvad tasud.
1.1.4. Laenuandja võib öelda lepingu üles enne laenu üleandmist ja keelduda laenu
üleandmisest, kui laenusaaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et laenu
tagastamine on ohustatud või kui laenusaaja on esitanud teadvalt valesid andmeid
eesmärgiga saada laenu. See õigus kuulub laenuandjale ka juhul, kui laenusaaja on
muutunud maksejõuetuks enne lepingu sõlmimist, kuid laenuandjale sai see
teatavaks alles pärast lepingu sõlmimist.
1.2. Laenu tagastamine
1.2.1. Laenusaaja kohustub laenusumma tagastama ja intressid tasuma kokkulepitud
tähtajaks (edaspidi laenu tagastamise lõpptähtaeg).
1.2.2. Laenusaaja tagastab laenuandjale laenu ja tasub intressid vastavalt laenu
tagastamise graafikule, mis on toodud lepingu lisas nr 1.
1.2.3. Laenusaajal on õigus nõuda laenuandjalt tasuta kogu lepingu kestuse jooksul laenu
tagastamise graafiku esitamist.
1.3. Intress
1.3.1. Laenusaaja tasub laenu kasutamise eest laenuandjale intressi vastavalt kokkulepitule
aastas.
1.3.2. Intressi arvestatakse laenusaaja käsutuses olevalt laenu tagasimaksmata osalt
alates päevast, mil laenuandja annab laenu (või selle esimese osa, kui laen
makstakse välja osade kaupa) laenusaaja kasutusse ja käsutusse, kuni kogu laenu
täieliku ja nõuetekohase tagastamise päevani. Intress kuulub laenuandjale
tasumisele laenu tagastamise graafikus toodud tähtpäevadel ja suuruses. Intressi
arvestamisel lähtutakse tegelikust kalendripäevade arvust kuus ja 365-päevasest
aastast.
1.4. Krediidi kulukuse määr
1.4.1. Lepingu alusel laenusaaja kasutusse ja käsutusse antava krediidi kulukuse määr on
vastavalt laenulepingu intressile aasta kohta. Krediidi kulukus väljendab krediidi
kasutamisest tulenevate kulude (intress, lepingutasu ja laenuandjale täpselt
teadaolevad muud laenuga seonduvad tasud) koormust aastase protsendina laenu
summast. Krediidi kulukuse määr arvutatakse lepingu sõlmimise aja seisuga,
arvestades lepingus kokkulepitud tingimusi ning see kehtib ainult juhul, kui lepingu
tingimusi ei muudeta ja pooled täidavad oma lepingust tulenevad kohustused
lepinguga ettenähtud tähtaegadel ja tingimustel. Krediidi kulukuse määra
arvutamisel lähtub laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri kinnitatud valemist
ümardatuna vähemalt ühe kümnendkohani.
1.5. Krediidi kogusumma
1.5.1. Laenu kogusumma on laenusaaja poolt laenu tagasimaksmiseks ning laenu
kogukulus laenusaajale sisaldavate kulude kandmiseks tehtavate maksete
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kogusumma. Laenu kogusumma arvutatakse lepingu sõlmimise aja seisuga,
arvestades lepingus kokkulepitud tingimusi ning kehtib ainult juhul, kui lepingu
tingimusi ei muudeta ja pooled täidavad oma lepingust tulenevad kohustused
lepingus kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel.
1.6. Lepinguga seotud muud tasud
1.6.1. Laenusaaja on kohustatud laenuandjale tasuma lepingu sõlmimise eest tasu, mille
laenuandja on õigustatud kinni pidama laenusaajale väljamakstavast laenu
summast.
1.6.2. Laenusaaja kannab ka kõik muud kulud, mis on seotud lepingu täitmisega, sh kulud
lepingujärgsete maksete tasumise ja lepingu tagamisega (sh tagatiste seadmise ja
registreerimisega seonduvad kulud (nt notaritasu ja riigilõiv) ja kohesele
sundtäitmisele allumise kokkuleppe tõestamise kulud ning kindlustamisega seotud
kulud), samuti laenuandja poolt võla sissenõudmisega seonduvad kulud ning
kohtukulud, mis on seotud lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega, kui Eesti
Vabariigi õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti.
1.6.3. Juhul kui laenusaaja ei tasu tagatise seadmise või registreerimisega seonduvaid
kulusid ja/või laenusaaja või kolmas isik, kes tagab lepingu nõuetekohase täitmise,
ei kindlusta tagatisvara lepingus toodud korras, on laenuandjal õigus oma
äranägemise järgi tasuda tagatise seadmise või registreerimisega seonduvad kulud
ja/või sõlmida kindlustusleping ja nõuda tehtud kulutuste tasumist laenusaajalt.
1.7. Lepingust tulenevate maksete tasumise kord
1.7.1. Laenusaaja tasub lepingust tulenevad maksed laenuandja pangakontole nr
EE511010102001462001 või muul laenuandja poolt eelnevalt teatatud viisil. Kõik
laenusaaja tehtavad maksed tasutakse tasaarvestuseta või vastunõueteta ning ilma
mingite mahaarvamisteta. Makse loetakse tasutuks selle laekumisel laenuandja
pangakontole.
1.7.2. Kõigi lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumise järjekord on alljärgnev:
1.7.2.1. Esimesena loetakse tasutuks võla sissenõudmiseks laenuandja tehtud kulud;
1.7.2.2. Teisena loetakse tasutuks tähtajaks tasumata intressid alates varasemast
võlgnevusest;
1.7.2.3. Kolmandana loetakse tasutuks tähtajaks tasumata laenusumma alates
varasemast võlgnevusest;
1.7.2.4. Neljandana loetakse tasutuks viivis, trahvid ja laenuandja poolt laenusaaja
eest makstud summad.
1.8. Viivis
1.8.1. Juhul kui laenusaaja jätab tähtaegselt tasumata või tasub mittetäielikult lepingust
tulenevad maksed, kohustub ta maksma laenuandjale viivist iga maksmisega
viivitatud päeva eest tarbijakrediidile sätestatud maksimaalmääras. Lepingu
sõlmimisel on lepinguga antavale tarbijakrediidile sätestatud maksimaalseks
viivisemääraks 8 % aastas ja 0,02 % päevas.
1.8.2. Viivise arvestamine lõpetatakse võlgnevuse tasumise päeval.
1.8.3. Tasumata viiviselt ja intressilt viivist ei arvestata.
1.8.4. Viivise tasumine ei vabasta laenusaajat oma kohustuste täitmisest ega piira
laenuandja õigust nõuda viivist ületava kahju sissenõudmist.
1.9. Lepingu täitmise tagamine
1.9.1. Laenusaaja vastutab lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kogu oma
olemasoleva ja tulevikus omandatava varaga.
1.9.2. Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks seatakse või on seatud laenuandja ja
laenusaaja või laenuandja ja kolmanda(te) isiku(te) vahel sõlmitud lepingute alusel
pant (sh hüpoteek) järgmistel tingimustel järgnevalt loetletud varale (enne ja
edaspidi nimetatud tagatisvara) või käendus või muud tagatised:
1.9.2.1. Laenuandja kasuks järjekohale seatud/seatav hüpoteek summas
kinnistule/korteriomandile, hoonestusõigusele/korterihoonestusõigusele
aadressiga
, registriosa numbriga
;
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1.9.2.2. Kolmanda isiku poolt antav käendus.
1.9.3. Pooled on kokku leppinud, et lepingu punktis 1.9.2.1 nimetatud kinnisasja
eeldatavaks väärtuseks lepingu sõlmimise ajal on
.
1.9.4. Laenuandjal on õigus nõuda tagatisvara väärtuse määramiseks laenusaajalt
tagatisvara hindamisakti, mille on koostanud laenuandja poolt heakskiidetud
kinnisvara hindaja ja laenusaajal kohustus see laenuandjale vähemalt 14
(neljateistkümne) päeva jooksul arvates vastava nõude saamisest, esitada. Kui
laenusaaja nõutud tingimustele vastavat hindamisakti ei esita, on laenuandjal õigus
see ise tellida ja esitada selle saamiseks kulunud summa tasumise nõue
laenusaajale.
1.9.5. Kui tagatisvara väärtus väheneb ja laenuandja hinnangul ei ole see piisav lepingust
tulenevate laenuandja nõuete tagamiseks, on laenuandjal õigus laenusaajalt nõuda
täiendava tagatise seadmist.
2. Lepingust taganemise õigus
2.1. Laenusaajal on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul
arvates lepingu sõlmimise päevast, esitades nimetatud perioodil laenuandjale
taganemisavalduse lepingus toodud laenuandja aadressil.
2.2. Kui laenusaaja kasutab lepingust taganemise õigust, peab ta laenuandjale laenusumma
ja sellelt arvestatud intressi tagasi maksma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme)
kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamise päevast. Kui laenusaaja ei
tagasta laenusummat eespool nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et laenusaaja ei
ole lepingust taganenud.
2.3. Intress ühe päeva kohta on vastavalt kokkulepitud intressimäärale laenusummast.

3. Laenusaaja kohustused
3.1. Laenusaaja kohustub kasutama laenusummat ainult lepingus fikseeritud eesmärgil.
3.2. Laenusaaja kohustub tasuma laenuandjale kõik lepingust tulenevad maksed lepingus (sh
laenu tagastamise graafikus) sätestatud korras ja tingimustel.
3.3. Laenusaaja on kohustatud laenuandjale esitama 14 (neljateistkümne) kalendripäeva
jooksul arvates laenuandjalt nõude saamisest dokumendid või informatsiooni, mis on
seotud laenusumma kasutamise ja tagastamisega.
3.4. Laenusaaja kohustub teatama laenuandjale kirjalikult 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul:
3.4.1. Oma aadressi ja e-posti aadressi muutmisest;
3.4.2. Tagatisvara olulisest väärtuse vähenemisest (üle 20 %) või selle suhtes
kindlustusjuhtumi saabumisest;
3.4.3. Tagatisvara või laenusaaja varasse kuuluva (muu) kinnisasja suhtes sundtäitmise
algatamisest;
3.4.4. Laenusaaja suhtes on jõustunud kohtuotsus, kus tema vastu rahuldatud nõue ületab
6 400 EUR (kuus tuhat nelisada eurot);
3.4.5. Laenusaaja suhtes on algatatud kriminaal-, täite või pankrotimenetlus (sh
pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldur);
3.4.6. On vähenenud laenusaaja regulaarsed sissetulekud;
3.4.7. Laenusaaja poolt avalduse esitamisest oma võlgade ümberkujundamiseks;
3.4.8. Sündmustest, mis muul viisil oluliselt takistavad või teevad võimatuks lepingu
tingimuste täitmise laenusaaja poolt;
3.5. Laenusaaja on kohustatud eelnevalt kooskõlastama laenuandjaga kõik kolmandalt isikult
võetavad laenud ja/või muud rahalised kohustused, kui võetav kohustus või kohustuste
kogusumma ületab 10 % (kümme protsenti) laenusummast.
3.6. Laenusaaja kohustub viivitamatult arvates lepingu sõlmimisest kindlustama tagatisvara
omal kulul laenuandja poolt aktsepteeritud kindlustusandja juures, märkides soodustatud
isikuks laenusumma ulatuses laenuandja ja kindlustatud riskideks vähemalt tule-, vee-,
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3.7.

3.8.

varguse-, loodusõnnetuse- ja vandalismiriskid ning hoidma tagatisvara kindlustatuna
lepingu kehtivuse jooksul. Juhul kui tagatisvara on eelnevalt kindlustatud, kohustub ta
tegema kõik vajaliku, et kindlustuslepingule märgitakse laenusumma ulatuses
soodustatuks isikuks laenuandja. Juhul kui tagatisvara kuulub kolmandale isikule,
kohustub laenusaaja tegema kõik vajaliku, et see oleks kindlustatud lepingus sätestatud
korra kohaselt. Tagatisvara täieliku või osalise hävinemise korral on krediidiandjal õigus
saada oma valdusesse kindlustushüvitis ning kasutada seda omal äranägemisel lepingust
tulenevate laenusaaja maksekohustuste täitmiseks või maksta tagatisvara omanikule
välja tagatisvara taastamiseks.
Laenusaaja kohustub ilma laenuandja täiendava ja eelneva kirjaliku nõusolekuta
tagatisvara mitte võõrandama, rentima, üürima, täiendavalt koormama asjaõigusliku
koormatistega (sh pandiõigusega) ning muude kasutusõigustega ning tagama
eelnimetatud kohustuste täitmise ja vastava nõusoleku saamise ka juhul, kui tagatisvara
omanik on kolmas isik.
Tagatisvara väärtuse vähenemisel kohustub laenusaaja tegema kõik vajaliku,
asendamaks tagatise samaväärsega või seadma lepingu tagamiseks täiendava tagatise.
Tagatisvara väärtuse vähenemise ja uute tagatiste piisavuse üle otsustab laenuandja
ning nende seadmise eest maksmisele kuuluvad kulud (sh notaritasu ja riigilõiv) tasub
laenusaaja.

4. Lepingu lõppemine
4.1. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ning lõpeb nõuetekohase täitmisega.
4.2. Pooltel on õigus leping üles öelda lepingus ja seaduses toodud alustel.

5. Lepingu ülesütlemine. Laenu ennetähtaegne tagastamine
5.1. Laenuandjal on õigus leping üles öelda ning nõuda laenu kohest tagastamist ja lepingu
alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumist, kui leiab aset kas või üks alljärgnevalt
loetletud sündmustest:
5.1.1. Laenusaaja on laenu taotlemisel või muudes laenuga seotud dokumentides andnud
laenuandjale väärinformatsiooni või jätnud esitamata talle teadaolevad lepingu
täitmist mõjutavad andmed;
5.1.2. Laenusaaja on olnud osaliselt või täielikult viivituses vähemalt 3 (kolm) üksteisele
järgneva tagasimaksega (sh laenu põhisumma, intressi või muude mis tahes tasude)
maksmisega ja ei ole laenuandjale võlgnevust tasunud ka laenuandja poolt talle
antud täiendava 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Kui laenuandja ei
saanud laenusaaja laenuvõimelisust õigesti hinnata, sest laenusaaja jättis teadlikult
esitamata laenuandja poolt nõutud teabe laenusaaja laenuvõimelisuse hindamiseks
või kui laenusaaja võltsis laenuandjale esitatud teavet, on laenuandjal õigus leping
laenusaaja makseviivituse puhul üles öelda kohe ja ilma tasumiseks täiendava
tähtaja andmiseta;
5.1.3. Laenusaaja ei täida muid lepingus ja/või selle täitmise tagamiseks sõlmitud lepingus
sätestatud kohustusi;
5.1.4. Lepingust tulenevaid laenusaaja kohustusi käendav, garanteeriv või muul viisil tagav
juriidiline isik likvideeritakse või füüsiline isik sureb või kuulutatakse pankrotis
olevaks ja laenusaaja ning laenuandja ei jõua mõistliku aja jooksul kokkuleppele
lepingu täiendava tagamise osas;
5.1.5. Tagatisvara väärtus väheneb (sh tagatisvara suhtes toimub täitemenetlus) ja
laenusaaja ning laenuandja ei jõua mõistliku aja jooksul kokkuleppele lepingu
täiendava tagatise osas.
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5.2.

5.3.

Lepingu laenuandja poolsel erakorralisel ülesütlemisel kohustub laenusaaja tasuma kõik
laenuandjale võlgnetavad summad 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates
lepingu ülesütlemise teate kättesaamisest.
Laenusaajal on õigus 7 (seitsme) kalendripäeva pikkuse kirjaliku etteteatamisega leping
üles öelda ja tagastada laenuandjale laenusumma ning tasuda intressid ja/või tagastada
osa laenusummast ennetähtaegselt. Laenu osalisel või täielikul ennetähtaegsel
tagastamisel on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt hüvitise tasumist laenuandjale
laenu täielikust või osalisest ennetähtaegsest tagastamisest tekkinud kahju eest.
Tekkinud kahju määramisel ja hüvitise arvestamisel võtab laenuandja arvesse oma
võimalust tagasimakstud laenu või selle osa ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu uuesti
välja laenata ja arvestab laenuandja kulude kokkuhoidu ennetähtaegse tagasimaksmise
tõttu.

6. Vastutus
6.1. Laenusaaja lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel on
laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt iga kord leppetrahvi summas 25 eurot
(kakskümmend viis eurot) tasumist. Käesolevat kokkulepet leppetrahvi tasumiseks ei
rakendata laenusaaja poolt lepingust tulenevate maksete tasumisega viivitamise korral.
6.2. Laenusaaja vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi laenuandjale esitatud dokumentide
õigsuse eest. Laenusaaja on kohustatud hüvitama laenuandjale kõik kahjud, mida
laenuandja kannab, kui laenusaaja on väärinformatsiooni esitanud või tegelikku olukorda
ja tähtsust omavat informatsiooni teadlikult varjanud.
6.3. Laenuandja hoiatab laenusaajat, et laenusaaja poolt lepingu alusel maksete tasumata
jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed (nt vara sundmüük) ning see võib raskendada
laenu saamist.

7. Teadete esitamine
7.1. Kõik lepingu alusel teisele poolele esitatavad teated peavad olema kirjalikus vormis või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-posti või faksi teel edastatud).
7.2. Kirjalikus vormis esitatud teade loetakse teise poole poolt kättesaaduks, kui see on
poolele üle antud allkirja vastu või kui teate on saatnud postiasutus tähitud kirjaga
lepingus või hilisemas teates näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis)
kalendripäeva. Kõik teated, mis esitatakse lepingu rikkumise tõttu, peavad olema
kirjalikus vormis.
7.3. Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud teade loetakse poole poolt
kättesaaduks, kui teade on edastatud lepingus või hilisemas teates näidatud e-posti
aadressile ja edastamisest on möödunud 1 (üks) kalendripäev.
7.4. Juhul kui üks pool on lepingu kehtivuse ajal muutnud oma aadressi või e-posti aadressi
ning ei ole sellest teist poolt informeerinud, loetakse teade poole poolt kättesaaduks, kui
see on edastatud poole lepingus märgitud aadressile (sh e-posti aadressile).

8. Kohaldatav seadus, vaidluste lahendamine
8.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
8.2. Pooled seavad eesmärgiks lahendada lepingu täitmisel tekkivad vaidlused läbirääkimiste
teel. Kui pooled ei saavuta kokkulepet, on laenusaajal õigus esitada kaebus ühe kuu
jooksul Kambja HLÜ volinike koosolekule või asjakohasele kohtuvälisele menetlejale
(lepingu sõlmimisel on selleks tarbijakaitseamet).
8.3. Kohtuvälise kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti
Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt Eesti Vabariigi kohtutes, esimese astmena
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8.4.
8.5.

lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus. Käesolevalt kohtualluvuse kokkulepet
kohaldatakse ka juhul, kui laenusaaja elu- või tegevuskoht on välisriigis või kui see ei ole
Kambja HLÜ-le teada.
Laenusaaja kohustub alluma lepingust tulenevate laenuandja nõuete rahuldamiseks
kohesele sundtäitmisele.
Pooled lepivad käesolevaga seadusest erinevalt kokku, et Lepingust tulenevate nõuete
aegumistähtaeg on 5 (viis) aastat.

9. Poolte kinnitused
9.1. Laenusaaja kinnitab lepingule alla kirjutades, et:
9.1.1. Ta teab eesmärki ja enda finantsolukorda ning on laenuandjale oma huvi,
finantsolukorra ja laenusaaja poolt nõutud laenuvõimelisuse hindamiseks vajalike
andmete kohta andnud õiget informatsiooni;
9.1.2. Laenuandja on talle esitanud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo / Euroopa
standardinfo teabelehe ja on lepingu sõlmimise eelselt selgitanud lepingu tingimusi,
Laenusaaja on saanud võimaluse ise esitada küsimusi ja saanud laenuandjalt
piisavalt selgitusi, et hinnata lepingu sobivust enda vajadustele ja majanduslikule
seisule;
9.1.3. Laenuandja on talle lepingu sõlmimise eelselt selgitanud ohtusid laenu võtmisel, ta
on neid kaalunud ja soovib lepingu sõlmida selles toodud tingimustel;
9.1.4. Ta on laenuandja selgitustest aru saanud ja teinud iseseisvalt otsuse lepingu
sõlmimiseks;
9.1.5. Ta on piisava tähelepanuga tutvunud lepingu tingimustega ja mõistab lepingu
sõlmimisega enesele võetavate kohustuste sisu ja olemust ning soovib lepingut
selles toodud tingimustel sõlmida;
9.1.6. Leping vastab tema vajadustele ja majanduslikule olukorrale;
9.1.7. Leping koos selle lisade ja täiendustega on talle siduv ja kuulub täitmisele;
9.1.8. Laenusaaja esindajal on kõik õigused ja volitused lepingu ja sellega seotud
dokumentide allakirjutamiseks.
9.2. Laenuandja esindaja kinnitab [lepingule alla kirjutades], et tal on kõik õigused ja
volitused lepingule allakirjutamiseks ja lepingu sõlmimine ei riku ega ületa tema volitusi
ning ei ole vastuolus esindatava ühistu põhikirja või teiste tema tegevust reguleerivate
dokumentidega.

10. Lõppsätted
10.1. Lepingut võib muuta poolte kokkuleppel kirjalikus vormis. Muus vormis tehtud
kokkulepped ei ole pooltele täitmiseks siduvad.
10.2. Kui lepingu mõni säte läheb vastuollu Eesti Vabariigi seaduse või muu õigusaktiga, siis
see ei mõjuta lepingu muude sätete kehtivust.
10.3. Lepingu tingimusteks ei loeta poolte varasemaid tahteavaldusi, tegusid ega kokkuleppeid,
mis ei ole lepingus otseselt sätestatud.
10.4. Pooled kohustuvad mitte avalikustama informatsiooni Laenulepingu kohta ning vōtma
tarvitusele kōik meetmed, vältimaks selle informatsiooni sattumist kolmandate isikute
kätte. Kolmandaks isikuks Laenulepingu antud punkti tähenduses ei loeta AS-I Creditinfo
käendajat, pantijat, muid isikuid, kelle ōigus informatsiooni saada tuleneb otseselt Eesti
Vabariigi seadusandlusest.
10.4.1. Klient nõustub tema poolt Kambja Hoiu-Laenuühistule avaldatud järgmiste
isikuandmete: kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning
summa, edastamisega AS-ile Creditinfo Eesti ning lubab loetletud andmete
töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Creditinfo Eesti hallatavas
maksehäireregistris ja maksehäirete registri igakordsele pidajale.
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10.4.1.1. AS-ile Creditinfo Eesti Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on
täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.
10.4.1.2. Kliendi andmete AS-i Creditinfo Eesti poolt töötlemise tingimustest edastamise
alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.creditinfo.ee.
10.4.2. Klient saab tema kohta AS-i Creditinfo Eesti poolt töödeldavate isikuandmetega
tutvuda veebilehel www.creditinfo.ee.
10.4.3. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende
töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
10.5. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittekohast täitmist, kui selle
põhjustas vääramatu jõud, ei loeta lepingu rikkumiseks. Pool, kelle tegevus lepingust
tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest
kohe kirjalikult teatama teisele poolele ning vääramatu jõu asjaolude äralangemisel
asuma lepingut täitma.
10.6. Kui laenusaaja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, on laenuandjal
õigus oma äranägemisel ja laenusaajat täiendavalt informeerimata pöörduda võlgade
sissenõudmisega tegeleva isiku poole ja loovutada talle lepingu alusel laenusaaja vastu
tekkinud nõue.
10.7. Laenuandja pädevaks järelevalveasutuseks on Finantsinspektsioon.
10.8. Leping koos lisadega nr 1 on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses
eksemplaris, millest üks eksemplar jääb laenuandjale ja teine laenusaajale.
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