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Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.05.2013

§ 1. Võlaõigusseaduse muutmine

Võlaõigusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 4032lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) omandama teabe, mis võimaldab hinnata, kas tarbija on võimeline krediidi lepingus kokkulepitud
tingimustel tagasi maksma (edaspidi krediidivõimelisus). Vajaduse korral küsib krediidiandja tarbijalt teavet ja
kasutab asjakohaseid andmekogusid;”;

2)paragrahvi 4032täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

„(11) Krediidiandja peab toimima tarbija krediidivõimelisuse hindamisel nõuetekohase hoolsusega. Tarbija
krediidivõimelisuse hindamisel peab krediidiandja arvesse võtma kõik talle teadaolevad asjaolud, mis
võivad mõjutada tarbija võimet krediit tagasi maksta lepingus kokkulepitud tingimustel, sealhulgas tarbija
varalise seisundi, regulaarse sissetuleku, teised varalised kohustused, varasemate maksekohustuste täitmise
ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju, määrates vajalike
hindamistoimingute ulatuse vastavalt tarbijakrediidilepingu tingimustele, tarbija kohta olemasolevatele
andmetele ja võetava rahalise kohustuse suurusele.”;

3)paragrahvi 4032lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tarbija krediidivõimelisuse hindamist võimaldava teabe omandamiseks teavitab krediidiandja tarbijat,
missuguse käesoleva paragrahvi lõikes 11viidatud teabe peab tarbija krediidiandjale esitama. Krediidiandja ei
või soodustada ega julgustada tarbijat tema krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet esitamata jätma.”;

4)paragrahvi 4032täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimiseks vajalike kohustuste täitmist tõendab vaidluse korral
krediidiandja.”

§ 2. Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Finantsteenus käesoleva seaduse tähenduses on Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve
subjektide poolt klientidele osutatud teenus või muude isikute poolt osutatud finantsteenus krediidiasutuste
seaduse tähenduses.”;

2)paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

„(6) Finantsteenuse osutaja võib reklaamis, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või
vahendada tarbijakrediidilepinguid, ning käesoleva seaduse § 2 lõike 2 punktides 2–4 ja 6 nimetatud juhtudel
eksponeerida vaid sellist kaubamärki, mis on kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatuga.
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(7) Reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada tarbijakrediidilepinguid,
peab olema vastutustundlik ning tasakaalustatud. Reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine
on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule
laenuvõtmisele.

(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud teabe esitamiseks tuleb valida selline kirjatüüp ja -
suurus, mis muudab selle tavalise tähelepanu juures märgatavaks, arusaadavaks ning muust teabest selgelt
eristatavaks.”;

3)seaduse 7. peatükki täiendatakse §-ga 511järgmises sõnastuses:

„§ 511. Rakendussäte

Enne 2013. aasta 1. juulit kehtinud õigusaktidele vastavaid finantsteenuste reklaame võib avalikustada kuni
nende avalikustamise tähtaja möödumiseni, kuid mitte kauem kui 2013. aasta 1. oktoobrini.”

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees
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