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Indivy Go makseviisi tingimused 
Kehtivad alates 01.07.2020 

Selleks, et Sinu Indivy Go ostukogemus oleks võimalikult sujuv ja meeldiv, kehtivad Sinu ja Inbanki vahel allpool 
kirjeldatud tingimused.

Kuidas Indivy Go toimib 

Kui valid tasumiseks Indivy Go, on Sul aega järgmise kuu 15. kuupäevani kaupa proovida ja otsustada, kuidas 
endale jäetud asjade eest tasud. Sul on valida, kas tasud ostu eest ühes või mitmes osas. 10 päeva enne 
maksetähtaega saadame Sulle e-mailile meeldetuletuse valiku tegemiseks. Makseviiside valikule kohalduvad 
Meie Indivy makseviiside üldtingimused. 

Kui nõustud Indivy Go küpsise salvestamisega Sinu seadmesse, on Indivy Go kasutamine Sulle ilma 
registreerimisvormi täitmiseta järgmisel korral veelgi kiirem ja mugavam. Nõusolek tuleb igas seadmes anda 
uuesti. Loe küpsiste ja nende kustutamise kohta lähemalt siit: Inbanki küpsiste seaded. 
 

Kes saavad Indivy Go’d kasutada  

Veendumaks, et Indivy Go kasutamine on Sulle jõukohane, teeme päringud avalikesse registritesse ning 
vajadusel kontrollime ka teisi avalikult kättesaadavaid allikaid. 

Indivy Go’ga ostu eest tasumine ei pruugi õnnestuda juhul, kui Sul on kehtivad maksehäired või kui oled juba 
kasutanud Indivy Go’d ning pole jõudnud veel oma ostukorvi summat Inbankile tasuda. Samuti võib ostukorvi 
summa ületada Sulle hetkel pakutavat Indivy Go piirmäära. 

 

Hind ja tasumine 

Inbank pakub Sulle Indivy Go’d tasuta. 

Tasuda saad kahel viisil. Esiteks, kogu summa pangaülekandena Inbanki kontole ilma ühegi lisatasuta. Teiseks, 
kuumaksetena pikema aja jooksul.  

Enne osamakseteks jaotamist küsime pisut lisainfot ning esitame Sulle personaalsed tingimused, kus 
lisanduvad tasud on alati selged ja nähtaval. Sul on alati pakkumisest võimalus loobuda. Inbankil on õigus Sinu 
osamakseteks jaotamise taotlust mitte heaks kiita või Sulle valikut mitte pakkuda, juhul kui meile Go ostu hetkel 
kättesaadav olnud informatsioon muutub. Sel juhul ootame kogu summa pangaülekannet Inbanki kontole. 

Kui oled ühe kuu jooksul kasutanud Indivy Go’ga tasumise võimalust rohkem kui ühel korral, koondame Sinu 
ostude summa kokku. See tähendab, et Sa ei pea tegema mitme ostu eest mitut ülekannet, vaid ainult ühe. 
Indivy Go makset tehes jälgi hoolega, et arve viitenumber ning arvelduskonto number ühtiksid e-mailis 
kirjeldatud andmetega. Ainult sel juhul laekub makse Inbanki arvelduskontole ning Indivy Go makse loetakse 
tasutuks. 

Kaup saab Sinu omaks kauba kättesaamisel ning kauba müüja loovutab müügilepingust tulenevad nõuded 
Inbank AS-ile, sealhulgas Indivy Go makse tasunõuded ning tasunõuete kõrvalnõuded (eelkõige viivise ning 
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tasumise kohustuse mittetäitmisest tekkiva kahju hüvitamise nõuded). 
 

Tagastused 

Kui soovid oma ostu tagastada, kontakteeru palun kaupmehega, kelle juures ostu sooritasid. Kaupmees 
teavitab Inbanki Sinu tagastusest, misjärel saadame Sulle omapoolse tagastuse kinnituse ja uuendatud Indivy 
Go ülevaate. Pane tähele, et võib juhtuda, et esitame esimesel maksepäeval Sulle siiski arve, kui Sinu ostukorv 
sisaldas ka transpordikulu või muid lisateenuseid, mida tagastamisel ei tühistata. 
 

Mis juhtub, kui makse jääb tasumata  

Kui näed, et jääd maksete tasumisega hätta, soovitame pöörduda Inbanki poole. Võimalusel koostame Sulle 
maksegraafiku fikseeritud kuumaksetega. Leiame üheskoos parima lahenduse! 

Võlgnevuse tekkimise korral võib lisanduda Indivy Go kogusummale viivis ja sissenõudmiskulud, mis 
määratakse vastavalt Inbanki Hinnakirjale. Kui olukord seda nõuab, võime Indivy Go tingimustest tulenevalt 
Sulle esitatud nõudeid edasi loovutada. Sellisel juhul saadame Sulle sellekohase teavituse. Meil on õigus 
avaldada teavet Sinu ja Sinuga seotud tehingute kohta kolmandatele isikutele, kui vastav õigus ja/või kohustus 
tuleneb seadusest või Tingimustest. 
 

Kes on Inbank?  

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb nii Eestis kui lähiriikides. Meie 
eesmärk on viia oma lahendused nutikate digilahenduste abil just sinna, kus klient neid vajab. Lisaks paindlikele 
finantseerimislahendustele kasvatame ka hoiuseid. 

Küsimuste korral kontakteeru meie klienditoega: 
info@inbank.ee 
+372 640 8080 

Meie eesmärgiks on pakkuda Sulle kvaliteetset Teenust. Juhul, kui Sul tekib rahulolematud Teenuse või 
teeninduse osas, siis palun teavita meid sellest Veebilehel kättesaadava Kaebuste lahendamise korra kohaselt. 


