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Lepingu üldmõisted
Graaﬁk – Lepingu tingimuste kohaselt koostatud Laenu tagastamise ja intresside tasumise annuiteetgraaﬁk. Graaﬁkus on esitatud
osamaksete hulk, summad ja tasumise tähtajad. Graaﬁk on Lepingu lahutamatu lisa.
Intress – Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest.
Iseteenindussüsteem – on Laenuandja Kodulehel olev keskkond, mis võimaldab Laenusaajal kasutada Laenuandja teenuseid ja vahetada
teateid Lepingu kohta Laenuandjaga.
Laenutaotleja – isik, kes on esitanud Laenuandjale Laenulimiidi ja/või Laenu väljamakse taotluse. Laenutaotleja ning Laenusaaja peab
olema üks ja sama isik. Laenulimiidi ja/või Laenu saab taotleda Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes vastab
Üldtingimustele.
Laenusaaja – isik, kelle Laenulimiidi taotlus on saanud positiivse Laenulimiidi andmise otsuse ning kellega on sõlmitud Leping.
Laenutaotleja ning Laenusaaja peab olema üks ja sama isik.
Laen – Laenulimiidi piires kasutusele võetud tegelik rahasumma. See võib olla võrdne või väiksem Laenusaajale määratud Laenulimiidist.
Laenulimiit – maksimaalne rahasumma, mida Laenusaaja võib Laenuna kasutusse saada. Laenulimiit on Laenusaajale personaalselt
määratud Laenulimiidi taotluse esitamisel esitatud krediidivõimelisuse hindamiseks vajaliku teabe ja tõendite alusel.
Laenu väljamakse taotlus – on Laenutaotleja tahteavaldus Laen kasutusele võtta Lepingus sätestatud tingimustel.
Laenulimiidi taotlus – Laenutaotleja tahteavaldus Lepingu sõlmimiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale sidevahendite kaudu
või kirjalikus vormis vastavalt Laenuandja nõuetele.
Laenu tagasimakse periood – on Põhitingimustes määratud ajavahemik, millal Laen väheneb igakuise makse tähtpäeval Graaﬁkus
sätestatud summa võrra.
Laenulimiidi kasutusperiood – on Lepingu kehtivusperiood.
Leping – on Laenuandja ja Laenusaaja vahel sidevahendite kaudu või kirjalikus vormis sõlmitud Laenulimiidi kasutamise kokkulepe
(Krediidikonto leping), koos kõigi sõlmitavate lisadega (Üldtingimused, Põhitingimused, Graaﬁk).
Lepingupool või -pooled – on Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi.
Koduleht – on internetis aadressil www.smsmoney.ee asuv Laenuandja veebileht ning Laenuandja teenustega seotud
Iseteenindussüsteem.
Krediidi kulukuse määr – protsentides Laenu netosummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude koormus
eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi
rahandusministri määrusega kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.
Rahalised kohustused – Laen, intress, viivis, Teenustasu ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.
Teenustasu – (sh lepingutasu) on tasu, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma vastavalt hinnakirjale Laenuandja teenuse
kasutamisega seotud toimingute eest. Laenuandja kehtiv hinnakiri on avaldatud Kodulehel.
Üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad üldtingimused.

1. Laenulimiidi taotlemine, Lepingu sõlmimine ja Kinnitused
1.1. Laenulimiidi taotlemiseks edastab Laenutaotleja Laenuandjale Laenulimiidi taotluse järgides Laenuandja juhiseid.
1.2. Laenuandja hindab Laenutaotleja krediidivõimet, kasutades Laenutaotleja Laenulimiidi taotluses esitatud ja avalikest andmebaasidest
kättesaadavaid andmeid.
1.3. Laenulimiidi taotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenulimiiti määrama ja/või Laenu väljastama.
Laenuandmise otsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama. Kui Laenulimiidi taotluse rahuldamata jätmine põhineb
andmekogudest saadud teabel, teavitab Laenuandja Laenutaotlejat viivitamata ja tasuta sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest
ja kasutatud andmekogu üksikasjadest.
1.4. Laenulimiidi taotleja annab Laenulimiidi taotluse esitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenulimiidi taotluses esitatud andmete
tõepärasust ning Laenutaotleja senist maksekäitumist. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenulimiidi taotluses toodud
telefonidel ja aadressidel ning täpsustada Laenutaotleja andmeid.
1.5. Laenuandja teeb otsuse Laenulimiidi taotluse suhtes pärast kõikide dokumentide ja andmete esitamist Laenutaotleja poolt. Kui

Laenutaotleja ei esita krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet või tõendeid ja seetõttu ei saa Laenuandja Laenutaotleja
krediidivõimelisust hinnata, siis ei saa Laenutaotlejaga Lepingut sõlmida.
1.6. Positiivse Laenulimiidi andmise otsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja
Laenulimiidi taotluses märgitud mobiiltelefonile ja e-kirja Laenulimiidi taotluses märgitud e-posti aadressile.
1.7. Laenulimiidi Leping on sõlmitud, kui Laenuandja teeb Laenulimiidi taotluse põhjal positiivse Laenulimiidi andmise otsuse ning
Laenutaotleja isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud. Laenuandja võib teha Laenutaotleja Laenulimiidi taotluses märgitud Laenulimiidi
summast erineva otsuse, ning määrata Laenulimiidi piirmääraks soovitust väiksema Laenulimiidi.
1.8. Laenuandja tagab, et Lepingu sõlmimisel esitatakse Lepingudokumendid Laenusaajale selliselt, et Laenusaajal on võimalik need
salvestada ja kirjalikult taasesitada.
1.9. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul Lepingut ning sellega seonduvaid
dokumente. Laenuandja saadab Laenusaajale Lepingudokumendid Laenusaaja poolt Laenulimiidi taotluses näidatud e-posti aadressile.
Laenuandja ei vastuta aadressimuutustest tuleneva dokumendi mittekättesaamise eest Laenusaaja poolt ja dokument loetakse Laenuandja
poolt õigele aadressile väljastatuks, kui see on saadetud Laenulimiidi taotluses või hilisemas kirjalikus aadressimuudatuses näidatud
aadressile.
1.10. Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa
iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. Laenuandja ei vastuta Laenusaajale võimaliku kahju tekitamise eest, kui see on põhjustatud
sidekanali töö häiretest, katkestustest, teksti saatmise hilinemisest, SMS sõnumi kadumisest, jms.
1.11. Laenulimiidi taotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et
1.11.1 ta teab oma Laenu eesmärki ja ﬁnantsolukorda ning ta on esitanud Laenuandjale enda huvi, vajaduse ja ﬁnantsolukorra (regulaarse
sissetuleku, ﬁnantskohustuste, regulaarsete kulude jm) kohta õiget asjakohast ja piisavat informatsiooni ja selle töötlemine on toimunud
tema nõusolekul;
1.11.2 ta on Lepingu läbi lugenud, saanud üksikasjalikku teavet Lepingu (sh lepingueelne teave), Üldtingimuste ning eelnimetatutest
tulenevate õiguste ja kohustuste kohta, on nendest täielikult aru saanud ja on nende tingimustega nõus. Samuti kinnitab Laenusaaja, et
talle on esitatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja lepingueelne teave ning ta on nimetatud dokumentides toodust täielikult
aru saanud. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on teda piisavalt teavitanud ja Laenusaaja on aru saanud Laenulepingu sõlmimisega
kaasnevatest ohtudest.

2. Laenulimiidi muutmine
2.1. Laenusaaja võib taotleda Laenulimiidi muutmist. Laenulimiidi muutmise taotlus ja Laenulimiidi muutmise taotluse menetlemine toimub
Üldtingimuste punktis 1. sätestatud korras.

3. Laenulimiidi kasutamine ja Laenu väljastamine
3.1. Laenu väljastamise aluseks on Lepingu sõlmimine Poolte vahel.
3.2. Laenusaaja kasutab Laenulimiiti, esitades selleks Laenu väljamakse taotluse Iseteenindussüsteemis või muul Laenuandja poolt
võimaldatud viisil vastavalt Laenuandja kehtestatud korrale.
3.3. Laenusaaja saab Laenu Lepingus kokkulepitud Laenulimiidi ulatuses. Laenusaaja võib Laenulimiidi võtta kasutusele kas tervikuna või
osaliselt. Laenu väljamakse taotlus Laenulimiidi ületamise korral lükatakse tagasi.
3.4. Laenulimiidi ulatuses on Laen korduvkasutatav, st kasutusele võetud Laenulimiidi saab pärast Laenu Laenuandjale tagasi maksmist
vajadusel uuesti kasutusele võtta.
3.5. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenu, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole või Laen väljastatakse sularahas. Sularahas laenu
väljastamine toimub laenuandja esinduses. Sularaha väljastamisega seotud kulud jäävad Laenusaaja kanda. Sularahateenusega seotud
kulud kannab Laenusaaja ka sel juhul, kui ta pärast Laenu väljamakse taotluse aktsepteerimist loobub sularaha Laenust ja talle on saadetud
teade Laenu väljamakse taotluse aktsepteerimise kohta.
3.6. Laenuandjal on õigus Laenulimiidi kasutamine peatada ja Laenu Laenusaajale mitte väljastada, kui pärast Lepingu sõlmimist selgub, et:
3.6.1 Laenusaaja on Laenuandjale esitanud valeandmeid enda, oma maksevõime või muude oluliste asjaolude kohta;
3.6.2 Laenusaaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Laenu tagastamine ja/või tagamine on ohustatud, samuti kui Laenusaaja
on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Laenuandjale sai see teatavaks alles pärast Lepingu sõlmimist, näiteks:
3.6.2.1 kui Laenusaaja ﬁnantsolukord on halvenenud või halveneb Laenuandja põhjendatud arvamusel, nii et sellel võib olla oluline
negatiivne mõju Laenusaaja võimele täita lepingust tulenevaid kohustusi;
3.6.2.2 Laenusaaja suhtes on esitatud taotlus pankrotimenetluse alustamiseks;
3.6.2.3 Laenusaaja või kolmandate isikute andmebaasid näitavad Laenusaaja kohta negatiivseid krediidiandmeid.
3.6.3 Laenusaaja lakkab olemast Eesti elanik või teavitab Laenuandjat välismaale kolimisest või Laenusaaja aadress on kehtetu;
3.6.4 Laenuandja peab arvesse võtma turvalisuse või krediidiriskiga seotud põhjusi;
3.6.5 Laenusaaja on rikkunud Lepingut või muud Laenusaaja ja Laenuandja vahel sõlmitud lepingut;
3.6.6 Laenuandja krediidirisk suureneb või kui Laenuandja põhjendaud arvamusel Laenulimiidi edasine kasutusse andmine halvendaks
Laenuandja ﬁnantspositsiooni.
3.7. Laenuandja teavitab Laenusaajat Laenulimiidi edasise kasutamise peatamisest ja lõpetab selle, kui põhjuseid kasutamise peatamiseks
enam ei ole. Laenuandja ei vastuta Laenulimiidi kasutamise peatamisega seoses tekkiva kahju eest.
3.8. Laenu väljamakse taotluse rahuldamisel Laenu väljamaksmisel esitab Laenuandja Laenusaajale uue Graaﬁku uue Laenu tagasimakse

perioodiga Laenu väljamakse kokkuleppe sõlmimisest arvates.
3.9. Laenu väljamakse taotlemisel on Laenuandjal Lepingu kehtivuse perioodil õigus jooksvalt kontrollida Laenusaaja krediidivõimet.

4. Laenu tagastamine
4.1. Laenusaaja tagastab Laenu vastavalt Graaﬁkus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.
4.2. Laen loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Graaﬁkus ettenähtud Laenumakse on Graaﬁkus kindlaksmääratud tähtajal
laekunud Graaﬁkus näidatud Laenuandja kontole. Kui Laenu tagastamise tähtpäev langebpuhkepäevale, riigipühale või rahvuspühale,
loetakse maksepäevaks sellele päevale järgnev esimene pangapäev.
4.3. Laenuandja võib edastada Laenusaajale meeldetuletuse Laenu maksmise kohta Laenutaotluses märgitud posti- või e-posti aadressile
ja/või SMS-i teel Laenusaaja poolt Laenutaotluses märgitud mobiiltelefoni numbrile. Meeldetuletuse mittekättesaamine ei vabasta
Laenusaajat Lepingust tulenevate kohustuste tähtaegsest täitmisest. Samuti ei vastuta Laenuandja Laenusaaja poolt aadressimuutusest
tuleneva meeldetuletuse mittekättesaamise eest.

5. Laenu ennetähtaegne tagastamine
5.1. Laenusaajal on õigus ilma piiranguteta ja täiendavate tasudeta maksta Laen tagasi enne Graaﬁkus ﬁkseeritud tähtpäeva täies ulatuses
või osaliselt.
5.2. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on Laenusaajal Laen taaskasutatav kogu Laenulimiidi ulatuses.
5.3. Laenusaajal on Laenu täielikul ennetähtaegsel tagastamisel õigus Leping lõpetada, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult koos Laenu
ennetähtaegse tagastamise teatega.
5.4. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne
Laenu ennetähtaegset tagastamist.

6. Intressi arvestamine ja tasumine
6.1. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja 360-päevasest aastast. Laenuandja alustab intressi
arvestamist Laenu Laenusaaja väljastamise päevast. Intressi suurust (intressimäär) märgitakse protsentides.
6.2. Laenusaaja maksab intressi vastavalt Graaﬁkus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.
6.3. Intress loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tasutuks, kui Graaﬁkus ettenähtud intressi makse on Graaﬁkus kindlaksmääratud
tähtajal laekunud Laenuandja kontole. Kui intressi tasumise tähtaeg langeb puhkepäevale, riigipühale või rahvuspühale, loetakse
maksepäevaks sellele päevale järgnev esimene pangapäev.

7. Sanktsioonid
7.1. Kui Laenusaaja ei täida Rahalisi kohustusi (välja arvatud intressi tasumise kohustus) Lepingus ettenähtud tähtajaks, on Laenusaaja
kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt iga viivitatud päeva eest viivist. Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud
intressimäär.
7.2. Viivise arvestus algab sissenõutavaks muutunud Laenu summalt maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata
makse Laenuandja kontole laekumise päeval.
7.3. Lisaks viivise tasumise kohustusele, Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud
vastavalt VÕS § 1132 sätestatule ja Laenuandja hinnakirjas toodule.

8. Maksete tasumise kord
8.1. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkida maksekorralduse selgitusse: „Laenusaaja nimi, isikukood ja Lepingu
number“. Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt Lepingu numbrist.
8.2. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumise kohustuse täidab Laenusaaja asemel kolmas
isik.
8.3. Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks
tehtud maksetest:
8.3.1 esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused;
8.3.2 teises järjekorras tähtajaks tagastamata Laen;
8.3.3 kolmandas järjekorras tähtajaks tasumata intressid (sh viivised) vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest
võlgnevustest;
8.3.4 neljandas järjekorras muud võimalikud kohustused.

9. Laenusaaja muud kohustused
9.1. Laenusaaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida
Laenusaaja majanduslikku olukorda, et hinnata Laenusaaja poolt esitatud andmete tõepärasust, tema krediidivõimelisust ja Lepinguliste
maksekohustuste täitmise reaalsust.
9.2. Laenusaaja on kohustatud hiljemalt 5 pangapäeva jooksul informeerima Laenuandjat:
9.2.1 kui muutuvad Laenusaaja kontaktandmed;

9.2.2 igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Laenusaaja krediidivõimelisust;
9.2.3 olemasolevatest või võimalikest raskustest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;
9.2.4 igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda tulevikus;
9.2.5 igast Laenusaaja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks
halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda;
9.2.6 kui Laenusaaja on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees. Laenukohustusena käsitatakse
kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu, järelmaksu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena.

10. Lepingu muutmine
10.1. Laenuandjal on õigus muuta ühepoolselt Üldtingimusi, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani
ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Laenuandja avaldab uued Üldtingimused oma
Kodulehel vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist.
10.2. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Laenuandjale.
10.3. Laenuandja võib teha ühepoolselt muudatusi hinnakirjas, sellest Laenusaajat Kodulehe kaudu teavitades.

11. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt
11.1. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest.
11.2. Lepingu muutmine ei ole käsitletav uue Lepingu sõlmimisena ja seega ei anna Laenusaajale õigust lepingust taganemiseks.
11.3. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku
taganemisavalduse. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise
ja Laenu ennetähtaegse tagastamise kohta (kui Laen on Laenusaajale üle kantud), avalduse koostamise kuupäev ning Laenusaaja allkiri.
11.4. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu Laenuandjale tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30
kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamise päevast. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.
11.5. Kui Laenusaaja Lepingust taganeb, kohustub ta viivitamata hüvitama Laenuandjale tegelikult osutatud ﬁnantsteenuse hinna, tasudes
Laenuandjale sissenõutavaks muutunud Teenustasu ning kokkulepitud intressi iga kalendripäeva eest, mil Laen oli Laenusaaja kasutuses.
11.6. Pooled on kokku leppinud, et lepingust taganemine tähendab automaatselt taganemist Lepinguga seonduvatest lepingutest ja
kõrvalteenustest.

12. Lepingu tähtaeg
12.1. Leping on sõlmitud määramata ajaks. Pooltel on õigus lõpetada Leping igal ajal mõjuva põhjuseta sellest teist poolt kirjalikult või
Iseteenindussüsteemi kaudu ette teavitades.
12.2. Laenusaaja peab teavitama lõpetamise soovist ette vähemalt 1 (üks) kuu ja Laenuandja vähemalt 2 (kaks) kuud.

13. Laenusaaja kohustuste rikkumine ja Lepingu ülesütlemine
13.1. Laenuandjal on õigus peatada Laenulimiidi kasutamine, kui Laenusaaja ei ole tasunud laenumakset Graaﬁkus toodud tähtajaks.
13.2. Laenuandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda ning nõuda Rahaliste kohustuste kohest tagastamist või tasumist, teatades sellest
Laenusaajale kirjalikult, kui:
13.2.1 ilmneb, et Laenusaaja on esitanud Laenuandjale valeandmeid eesmärgiga saada Laenu;
13.2.2 Laenusaaja on rikkunud Üldtingimuste p 9.2. sätestatud teavitamiskohustust või muud Laenusaaja ja Laenuandja vahel sõlmitud
lepingut ning rikkumist ei ole heastatud Laenuandja antud täiendava tähtaja jooksul;
13.2.3 Laenusaaja majanduslik olukord halveneb, sh kui Laenusaaja suhtes on algatatud täite- või pankrotimenetlus;
13.2.4 Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 üksteisele järgneva Graaﬁkus näidatud laenumaksega ning Laenuandja on
andnud Laenusaajale vähemalt 2 nädala pikkuse täiendava tähtaja viivitatud laenumaksete tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja
ütleb selle tähtaja jooksul laenumaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ning kui
Laenusaaja ei ole Laenuandja avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust tasunud;
13.2.5 Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid muid olulisi kohustusi.
13.3. Laenusaaja kohustub tasuma Lepingu punktis 13.2. toodud juhtudel kõik maksed 14 pangapäeva jooksul pärast Laenuandjalt
vastavasisulise teatise saamist.
13.4. Laenusaajal on õigus Leping üles öelda punktides 5.3. ja 10.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

14. Isikuandmete töötlemine ja konﬁdentsiaalsus
14.1. Pooled käsitlevad lepingut, selle sõlmimise aluseks olevaid dokumente, lepinguga seoses tulevikus sõlmitavaid tehinguid, taotlusi ning
muid lepinguga seonduvaid dokumente ja asjaolusid konﬁdentsiaalsetena.
14.2. Lepinguga seotud isikutel on keelatud avaldada konﬁdentsiaalset informatsiooni teise poole kirjaliku nõusolekuta kolmandatele
isikutele, välja arvatud lepinguga või õigusaktidega ettenähtud juhud.
14.3. Laenuandja töötleb laenusaaja isikuandmeid „Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes“ sätestatud tingimustel ja korra alusel.

15. Nõude loovutamine ja pantimine
15.1. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik Laenuandja seadusest tulenevast õigusest loovutada või pantida Lepingust tulenevat Laenusaaja
vastu suunatud nõuet (edaspidi nimetatud pandi ese) oma võlausaldajale. Laenuandja on Lepingust tuleneva nõude pantinud oma
võlausaldajale ning Laenusaaja kinnitab, et on nimetatud pantimisest teadlik. Laenuandja võlausaldajal on seaduses ja Laenuandjaga
sõlmitud pandilepingus sätestatud juhtudel õigus pandi ese müüa või nõuda Laenusaajaga sõlmitud lepingu täitmist enda kasuks.

16. Lõppsätted
16.1. Leping jõustub selle sõlmimisel.
16.2. Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, e-posti
aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Kui Lepingust ei tulene teisiti,
tuleb postiaadressi või e-posti aadressi muutusest teist Lepingupoolt teavitada kirjalikult 3 kalendripäeva jooksul arvates nimetatud aadressi
muutumisest.
16.3. Teade loetakse kätte antuks:
16.4.1 teate kätteandmisel allkirja vastu;
16.4.2 teate saatmisel lihtkirjaga, kui teate postitamisest on möödunud 5 kalendripäeva;
16.4.3 teate saatmisel e-postiga, kui teate saatmisest on möödunud 1 kalendripäev.
16.4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt Poolte kokkuleppel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal
õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse.
16.5. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse vastavalt seadustele. Juhul, kui Laenusaaja asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki
või Laenusaaja elukoht ei ole hagi esitamisel teada, kuuluvad vaidlused käesoleva kokkuleppe alusel lahendamisele Harju Maakohtus.
16.6. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

