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EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO 
TEABELEHT 

  

1. Krediidiandja ja vajaduse korral krediidivahendaja nimi ja kontaktandmed

Krediidiandja 
Aadress  

Telefon (*) 
E-post  (*) 
Faks (*) 
Veebiaadress (*) 

[Nimi] 
[Geograafiline aadress tarbija jaoks] 

Vajaduse korral 
Krediidivahendaja 

Aadress  

Telefon (*)  

E-post (*)  

Faks (*) 
Veebiaadress (*) 

 
[Nimi] 

[Geograafiline aadress tarbija jaoks] 
 

(*) Lahtri täitmine on krediidiandjale vabatahtlik  

 
 

 
Lahtri „vajaduse korral” peab krediidiandja täitma juhul, kui teave on tarbijakrediidilepingu seisukohast 
asjakohane. Kui teave ei ole krediidi liigi seisukohast asjakohane, tuleb asjaomane teave või rida kustutada. 

 
 
 
 

Nurksulgudes esitatud märkused on krediidiandjale selgituseks ning need peab asendama vastava teabega. 
 
 
 
 

2. Krediiditoote kirjeldus  
 

Krediidi liik  

Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir  

Krediidi kasutusse võtmise tingimused 
Krediidi kättesaamise  viis ja aeg. 

 

Tarbijakrediidilepingu kestus  

 
Tagasimaksed ja vajaduse korral erineva 
intressimääraga laenujääkide puhul see, milliste 
tarbijakrediidilepingust tulenevate  maksete katteks 
tagasimakset arvestatakse 

Tasumisele kuulub: 
[Tarbija tehtavate tagasimaksete summa, arv ja 
sagedus]  

Intress ja/või tasud makstakse järgmiselt: 

Vajaduse korral 

Kõigi tarbija poolt krediidi tagasimaksmiseks ja 
krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete  
kogusumma 

 

[Krediidisumma ja krediidi kogukulu summa] 



Vajaduse korral 
Tarbijakrediidilepingu puhul, mille esemeks on asja 
omandamise, teenuse osutamise või muu 
lepingueseme finantseerimine, ning majanduslikult 
seotud tarbijakrediidilepingute puhul lepingu esemeks 
olev asi või teenus ja hind kohe tasudes (netohind) 

 

Vajaduse korral 

Tarbijalt nõutavad tagatised 

Tarbijalt nõutavate tarbijakrediidilepingu tagatiste 
kirjeldus. 

 

[Tagatiste liik] 
 

Vajaduse korral 
Tagasimaksete tagajärjel ei vähene vahetult  tarbija 
kohustused krediidiandja ees. 

 

 
 
 

3. Krediidiga seotud kulud 
 

 
Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad 
tarbijakrediidilepingus kohaldatavad intressimäärad 

[ % 
— fikseeritud või 
— fikseerimata (koos esialgse intressi suhtes 
kohaldatava indeksi või alusintressimääraga) 
— perioodid] 

Krediidi kulukuse määr 
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase 
protsendimäärana krediidisummast või krediidi 
ülempiirist. 
Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda 
erinevaid pakkumisi. 

 
[ % Tüüpnäide,  milles märgitakse  kõik kõnealuse 
määra arvutamiseks kasutatud andmed ja eeldused.] 

 
Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks 
pakutavatel tingimustel on kohustuslik 

— sõlmida kindlustusleping või 

— muu kõrvalleping 

Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole 
krediidiandjale teada, ei sisaldu need krediidi 
kulukuse määras. 

 
 
 

jah/ei [kui jah, kindlustuse liik] 

jah/ei [kui jah, kõrvallepingu liik] 

Kaasnevad kulud  

Vajaduse korral 
Tasud ühe või mitme konto pidamise eest, et kajastada 
maksetehinguid ja krediidi kasutusse võtmise kandeid 

 

Vajaduse korral 
Maksevahendi (nt krediitkaardi) kasutamise tasud 

 

Vajaduse korral 
Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad tasud 

 

Vajaduse korral 
Tarbijakrediidilepingust tulenevate tasude muutmise 
tingimused 

 

Vajaduse korral 
Kohustus maksta notaritasud 

 

Maksetega hilinemisega kaasnevad kulud 

Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised 
tagajärjed (nt sundmüük)  ning  see võib raskendada 
krediidi saamist. 

 
 

Maksetega hilinemisega kaasnevad [......kohaldatav 
viivisemäär ja selle muutmise kord ning vajaduse 
korral muud hüvitamisele kuuluvad kulud]  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Muud olulised õiguslikud aspektid 
 
 

Taganemisõigus      
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14 
päeva jooksul. 

 
jah/ei 

 
Krediidi ennetähtaegne tagastamine 

Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või täielikuks 
ennetähtaegseks tagastamiseks. 

 

 
Vajaduse korral 
 
Krediidi ennetähtaegsel  tagastamisel on 
krediidiandjal õigus saada hüvitist 

 
 

[Hüvitise suuruse kindlaksmääramine 
(arvutusmeetod) kooskõlas „Võlaõigusseaduse“ §-ga 
411] 

 
Päringud andmekogudest 
Krediidiandja peab Teile andma  viivitamata ja 
tasuta teavet andmekogus tehtud päringu  
tulemustest, kui päringu tulemusena otsustatakse 
Teile krediiti mitte anda. Andmekogudest saadud 
teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on 
keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku 
korra või julgeoleku eesmärkidega. 

 

 
Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia 
Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta 
tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust 
ei ole, kui krediidiandja ei soovi taotluse  saamise 
ajal lepingueelseid läbirääkimisi jätkata. 

 

 
Vajaduse korral 
 
Tähtaeg, mille jooksul on krediidiandja lepingueelse 
teabega seotud 

 
 

Käesolevad andmed kehtivad alates ... kuni ... 

 
 
 
                                Vajaduse korral  
 

 
5. Lisateave finantsteenuste kaugturustuse  korral 

 
 
a) krediidiandjaga seotud teave 

 

 
Vajaduse korral 

Tarbija elukohaliikmesriigis asuva krediidiandja 
esindaja 

Aadress 
Telefon (*)  
E-post (*)  
Faks (*) 
Veebiaadress (*) 

 
 

[Nimi] 

[Geograafiline aadress tarbija jaoks] 

 
Vajaduse korral 

Registreerimine 

 
[Selle äriregistri nimetus, millesse krediidiandja on 
kantud, ning tema registreerimisnumber või 
registritunnus] 

 
Vajaduse korral 
Järelevalveasutus 

 

 
b) tarbijakrediidilepinguga seotud teave 

 

 
Vajaduse korral 

Taganemisõigus 

 
[Praktilised juhised taganemisõiguse teostamiseks, 
mis sisaldavad muu hulgas ajavahemikku, mille 
jooksul saab taganemisõigust kasutada; aadressi, 
millel taganemisavaldus tuleb saata, ning 
taganemisõiguse teostamata jätmise tagajärgi] 



 

Vajaduse korral 

Tingimus tarbijakrediidilepingu suhtes kohaldatava 
õiguse ja/või kohtualluvuse kohta 

 
 

[Asjakohane tingimus märgitakse siia] 

Vajaduse korral 

Keelte kasutamise kord 

 
Lepingueelne teave ja lepingutingimused edastatakse 
… [keeles]. Teie nõusolekul suhtleme Teiega 
tarbijakrediidilepingu kehtivusaja jooksul 
[keeles/keeltes] 

c) kahjuhüvitusnõuetega seotud teave  

Kohtuväline vaidluste lahendamise menetlus ja selle 
kasutamine 

[Andmed tarbija võimaluste kohta pöörduda 
kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi 
poole ning pöördumise tingimused] 

(*) Lahtri täitmine on krediidiandjale vabatahtlik  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vajaduse korral 
Õigus, mille alusel krediidiandja enne  
tarbijakrediidilepingu sõlmimist Teiega suhteid loob 


