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Laenulepingu tingimused 
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Kehtivad alates 01.03.2022 

 

Inbanki Laen on usaldusväärne vahend, mis aitab ellu viia nii suured kui ka väikesed teostamist ootavad plaanid. Laen on Meie poolt Teile 
Teenuselepingus sätestatud tähtajaks antav rahasumma, mille olete kohustatud Meile koos Intressidega tagastama vastavalt 
Teenuselepingus toodud tingimustele. Laenu anname Teile Teenuselepingu alusel ning selles sätestatud tingimustel. Teie kohustute Laenu 
Meile tagasi maksma, tasuma Laenult Intressi ja muid Teenuselepingus kokkulepitud tasusid. 

1. TEENUSETINGIMUSTE KOHALDAMINE 
1.1 Käesolevad Teenusetingimused on Teenuselepingu 
lahutamatuks osaks, mis koosneb kokku lepitud Laenu 
põhitingimustest ja käesolevatest Teenusetingimustest, Inbank 
AS-i üldtingimustest, Registerpandi tingimustest, Digikanalite 
kasutamise tingimustest, Hinnakirjast ja Kliendiandmete 
töötlemise põhimõtetest ning muudest lisadest, sh tulevikus 
tehtavatest Teenuselepingu muudatustest. Teenuseleping võib 
olla Makseviiside teenuse osa. Kõik nimetatud tingimused on 
kättesaadavad Veebilehel. 
1.2 Meil on õigus muuta Laenulepingu tingimusi ühepoolselt 
Inbank AS-i üldtingimustes sätestatud alustel ja korras. 
1.3 Teisi suure algustähega tähistatud mõisteid kasutame 
tähenduses, mis on määratletud Inbank AS-i üldtingimustes ja 
Teenuselepingus. 

2. TEENUSELEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE 
2.1 Me sõlmime Teenuselepingu Teie Sooviavalduse alusel 
Meie valitud viisil ja korras: (1) Meie Veebilehel; muu 
elektroonilise kanali või sidevahendi kaudu; Meie Kontoris; või 
(2) Meie lepingulise koostööpartneri elektroonilise kanali või 
muu sidevahendi kaudu; müügipunktis. 
2.2 Teenuseleping jõustub alates Teenuselepingu 
sõlmimisest, kui Teenuselepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 

3. LAENU VÄLJAMAKSMINE 
3.1 Laenu summa maksame välja Hinnakirjas nimetatud 
tähtaja jooksul tingimusel, et: (1) Teenuseleping on Teie poolt 
omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud; (2) Teie isikusamasus 
on tuvastatud Meie nõuete kohaselt. Laenu summa maksame 
Teie Arvelduskontole, mis on märgitud Teenuselepingus, kui 
Teenuselepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 
3.2 Me võime keelduda Laenu väljamaksmisest, kui esineb 
kasvõi üks järgmistest asjaoludest: (1) Te ei ole Meile esitanud 
nõutavaid dokumente või infot või olete esitanud dokumente või 
infot, mis ei vasta tõele; (2) Teie isikusamasus või esitatud 
dokumentide õigsus vajab lisakontrolli; (3) Laenu väljastamise 
aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud (sh on Meile 
teadaolevalt halvenenud Teie krediidivõimelisus). 

4. LAENU TAGASIMAKSMINE 
4.1 Osamakse on igakuine makse, mille arv ja sagedus on 
sätestatud Teenuselepingus ning mis sisaldab Laenu osadena 
tagasimakset, Intressi, Teenuselepingu haldustasu ja muid 
tasusid, mida olete kohustatud Teenuselepingust tulenevalt 
tasuma. Osamaksed tuleb Teil tasuda Teenuselepingus kokku 
lepitud tähtpäevaks Meie poolt esitatud arve alusel 
Teenuselepingus kokku lepitud tingimustel. Teenuselepingu 
alusel tasumisele kuuluvad summad, mille tasumise tähtaeg ei  
 

ole fikseeritud Maksegraafikus või Teenuselepingus, tuleb 
tasuda Meie poolt esitatud arvel märgitud maksetähtajaks. 
4.2 Osamakse loeme tasutuks Osamakse laekumisega 
Teenuselepingus näidatud Meie Arvelduskontole eeldusel, et 
makse viitenumber ühtib Teenuselepingus märgitud 
viitenumbriga. Osamakse peate tegema Teie Arvelduskontolt. 
4.3 Maksegraafik on Laenu tagasimaksetabel, milles on 
märgitud Laenu Osamaksete summad ja tasumise tähtpäev. 
Teenuselepingu sõlmimise seisuga koostame Teile 
Maksegraafiku, millel on informatiivne tähendus. Teil on õigus 
nõuda kogu Teenuselepingu kehtivuse jooksul tasuta 
Maksegraafikut, mille väljastame Teile mõistliku aja jooksul ning 
milles kajastatakse tulevikumakseid. Fikseerimata 
intressimääraga Laenu puhul kohaldame Maksegraafiku 
muutmisele Teenusetingimuste punkti 5.2. 
4.4 Kui Te soovite Laenu ennetähtaegselt osaliselt või täielikult 
tagastada, esitage kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
Sooviavaldus, märkides tagastatava summa ja tagastamise 
kuupäeva. Laenu osalise või täieliku ennetähtaegse tagastamise 
korral ei pea Te tasuma Krediidi kasutamata jätmise ajale 
langevat Intressi ja muid kulusid. Seejärel teatame Teile 
tagastamise seisuga Teenuselepingust tulenevate maksete 
kogusumma ning ennetähtaegse tagastamise hüvitise suuruse 
Hinnakirjas fikseeritud määras juhul, kui Me seda rakendame. 
4.5 Sooviavaldust esitamata tehtud ennetähtaegsed 
tagasimaksed või enammakstud summad loeme ettemaksuks 
või Teie mis tahes muu Meie ees oleva ja sissenõutavaks 
muutunud kohustuse katteks. Kui enammaksutud summat pole 
võimalik ettemaksuks lugeda või tasaarveldada muu 
sissenõutavaks muutunud kohustuse katteks, tagastame 
enammakstud summa Teie Sooviavalduse alusel 10 (kümne) 
päeva jooksul. Me ei tagasta enammakstut, mis on väiksem kui 
Hinnakirjas sätestatud summa. 
4.6 Osamaksest väiksema makse laekumise korral 
arvestatakse makse loetletud järjekorras: (1) sissenõutavaks 
muutunud võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; (2) 
tähtajaks tasumata Laenu põhisumma katteks alates 
varasemast võlgnevusest; (3) tähtajaks tasumata Intressi katteks 
alates varasemast võlgnevusest; (4) tähtajaks tasumata muude 
kohustuste katteks. 
4.7 Juhul kui Te ei tasu Teenuselepingust tulenevaid makseid 
tähtaegselt ja Meie ütleme Teenuselepingu erakorraliselt üles, 
on Meil õigus nõuda sissenõudmiskulude hüvitamist vastavalt 
Hinnakirjale. Teil tuleb hüvitada Meile kõik Meie poolt tehtud 
järelepärimistega seotud kulutused, kui järelepärimise 
põhjustas see, et Teie ei täitnud Teenuselepingut või 
Teenusetingimusi või täitsite neid mittekohaselt. 
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5. INTRESS 
5.1 Intress on Teie poolt Meile maksmisele kuuluv tasu Laenu 
kasutamise eest. Intress päevas on Intress, mis arvestatakse 
Lepingust taganemise korral ühe päeva kohta. Laenu tähtaja 
jooksul arvestame Intressi vastavalt Teenuselepingus fikseeritud 
intressimäärale Teie kasutuses oleva Laenu tagasi maksmata 
osalt vastavalt selle kasutamise ajale kui Teenuselepingu ei ole 
kokku lepitud teisiti. Intress tuleb tasuda iga Osamakse osana, 
kui Teenuselepingus pole kokku lepitud teisiti. Intressi 
arvestame Teenuselepingu jõustumise päevast (kaasa arvatud) 
kuni Laenu Viimase Osamakse tasumise tähtpäevani (kaasa 
arvatud). Intressi arvestamisel lähtume tegelikust päevade 
arvust kuus ja 360-päevasest aastast. 
5.2 Intressimäär on vastavalt Teenuselepingule, kas 
fikseeritud intressimäär või fikseerimata intressimäär. 
Fikseerimata intressimäär koosneb kahest komponendist: (1) 
Baasintressimäärast ehk EURIBORist (Euro Interbank Offered 
Rate); ja (2) Marginaalist ehk intressimäära fikseeritud osast, mis 
liidetakse Baasintressimäärale. Negatiivse Baasintressimäära 
loeme võrdseks nulliga. Kehtivad Baasintressimäärad 
Teenuselepingus kokkulepitud  perioodiks (mille vältel 
intressimäär ei muutu) on kättesaadavad European Money 
Markets Institute ametlikul veebileheküljel ning 
Teenuselepingule kohaldatav Baasintressimäär on kättesaadav 
Digikanalites. Teenuselepingule kohaldatava Baasintressimäära 
määrame Laenu pakkumuse tegemise päeval, lähtudes 
värskeimast Meile teadaolevast Baasintressimäärast, mis ei ole 
vanem kui 2 (kaks) pangapäeva. Teenuselepingus kokkulepitud 
perioodile järgneva Baasintressimäära muutmisel määrame 
Teenuselepingu Baasintressimäära vastavalt Teenuselepingus 
kokkulepitud Maksegraafikus märgitud Osamakse maksepäeval 
järgmiseks Teenuselepingus kokkulepitud perioodiks, lähtudes 
värskeimast Meile teadaolevast Baasintressimäärast, mis ei ole 
vanem kui 2 (kaks) pangapäeva. Pangapäev on kalendripäev, mis 
ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. 
Baasintressimäära muudatusest ei pea Me Teile ette teatama. 
Pärast Baasintressimäära muutumist koostame uue 
Maksegraafiku ning teeme selle Teile kättesaadavaks Digikanali 
kaudu. Teie taotlusel edastame Teile uue Maksegraafiku e-posti 
teel või muul kokkulepitud viisil. Laenusumma ja Intress tuleb 
Teil tähtaegselt tasuda ka juhul, kui Te ei ole Maksegraafikut 
kätte saanud. Kui EURIBORi avaldamine peatatakse teadmata 
ajaks või lõpetatakse, siis on Meil õigus EURIBOR asendada ja 
määrata uus kohaldatav Baasintressimäär, mille arvestamise 
põhimõtted sarnanevad EURIBORile. Meil on õigus EURIBOR 
asendada, kui EURIBORi arvestamise põhimõtted on Meie 
hinnangul oluliselt muutunud. Me teavitame Teid uuest 
kohaldatavast Baasintressimäärast Digikanali vahendusel ja 
e-posti teel või muul kokkulepitud viisil. Kui Te ei nõustu 
EURIBORi asendamiseks uue kohaldatava Baasintressimääraga, 
siis on Teil õigus 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates 
muudatuse saatmisest Teenuseleping üles öelda. Lepingu 
ülesütlemiseks esitage Meie Kontaktandmetele enne 
ülesütlemistähtaja möödumist kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis Sooviavaldus. Teenuselepingu ülesütlemisel 
tuleb Teil viivitamata, kuid mitte hiljem kui kuuekümne (60) 
kalendripäeva jooksul Sooviavalduse esitamisest tagastada kõik 
Teenuselepingust tulenevad maksed. Kui Te ei ole kõiki 
Teenuselepingust tulenevaid Osamakseid eelnimetatud tähtaja 
jooksul tasunud, siis loetakse, et olete asendatud 
Baasintressimäära kohaldamisega nõustunud. Asendatud 
Baasintressimäär hakkab kehtima eelnimetatud tähtaja 
möödumisele järgnevast kalendripäevast. 

6. VIIVIS 
6.1 Teenuselepingust tulenevate maksete tähtaegselt 
tasumata jätmise või mittetäieliku tasumise korral kohustute 
Teie maksma Meile viivist Teenuselepingus sätestatud määras. 
Kui Teenuselepingus või Hinnakirjas sätestatud määr on 
madalam seadusjärgsest tarbijakrediidi viivisemäärast, 
arvestame viivist vastavalt seadusjärgsele viivisemäärale. Viivist 
arvestatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksega 
viivitatud päeva eest, alustades maksetähtpäevale järgnevast 
päevast ja lõpetades võlgnevuse täieliku tasumise päeval. Viivist 
ei arvestata viiviselt, Intressilt ega muult raha kasutamise tasult. 

7. LEPPETRAHV 
7.1 Leppetrahv tuleb Teil tasuda leppetrahvi tasumise nõudel 
märgitud tähtajaks. Meil on õigus nõuda leppetrahvi vastavalt 
Hinnakirjale Teenuselepingu iga sellise rikkumise eest, mis ei ole 
makseviivitus, sealhulgas kui: (1) Te olete Laenu taotlemisel 
esitanud valeandmeid ja/või dokumente; (2) Te ei ole Meid 
teavitanud punktis 8.1 toodud asjaoludest kokku lepitud aja 
jooksul ja viisil. Leppetrahvi nõudmine ei välista Meie õigust 
nõuda rikutud kohustuse täitmist ega Meie õigust öelda 
Teenuseleping üles sama või muu rikkumise eest 
Teenuselepingus või seaduses sätestatud muul alusel. 

8. OLULISTEST ASJAOLUDEST TEATAMINE 
8.1 Teenuselepingu kehtivuse perioodil tuleb Teil teavitada 
Meid viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul 
Teile teatavaks saanud asjaoludest, mis võivad kahjustada Teie 
poolset Teenuselepingust tulenevate kohustuste täitmist, 
sealhulgas näiteks: (1) kui Teie krediidivõimelisus halveneb, sh 
Teie regulaarne sissetulek väheneb või kohustused suurenevad; 
(2) kui Te olete muutunud maksejõuetuks või Teie vastu on 
esitatud kohtusse avaldus Teie pankroti väljakuulutamiseks või 
Teie suhtes on algatatud täitemenetlus; (3) kui Teie suhtes on 
jõustunud kohtuotsus, kus Teie vastu rahuldatud nõue ületab 
100 €; (4) kui ilmnevad asjaolud või sündmused, mis muul viisil 
oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada Teenuselepingu täitmist 
või takistavad või teevad võimatuks Teenuselepingu täitmise 
Teie poolt; (5) kui muutuvad Teie Teenuselepingus sätestatud 
kontaktandmed. 

9. LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE JA 
ENNETÄHTAEGNE ÜLESÜTLEMINE 
9.1 Teenuselepingut võib muuta ainult Teie ja Meie kirjalikul 
kokkuleppel, kui Teenuselepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 
Osamakse maksepäeva, lepingu perioodi, osalist 
ennetähtaegset tagastamist, maksepuhkust ja 
Teenuselepinguga seotud arvelduskontot võib muuta ka 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või Digikanalite 
vahendusel. 
9.2 Meie tohime Teenuselepingut ühepoolselt muuta juhul, 
kui muutuvad tarbijakrediiti või Teenuselepingust tulenevaid 
suhteid reguleerivad õigusaktid ning Teenuselepingu 
ühepoolne muutmine on põhjendatud selle kehtiva õigusega 
kooskõlla viimisega. 
9.3 Teenuseleping lõpeb Teie Teenuselepingust tulenevate 
kohustuste täieliku täitmisega, ühe Poole Teenuselepingust 
taganemisega või Teenuselepingu ülesütlemisega. 
9.4 Teil on õigus Teenuselepingust põhjust avaldamata 
taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates 
Teenuselepingu sõlmimisest. Teenuselepingust taganemiseks 
esitage Meie Kontaktandmetele Sooviavaldus. Teenuselepingust 
taganedes peate Meile tagastama Laenu summa ja tasuma 
alates Laenu väljamaksmisest kuni Laenu tagastamiseni 
arvestatud Intressi hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva 
jooksul pärast seda, kui Te olete saatnud taganemise 
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Sooviavalduse. Vastasel juhul loeme, et Te ei ole 
Teenuselepingust taganenud. 
9.5 Meil on õigus Teenuseleping ette teatamata üles öelda ja 
nõuda Teenuselepingust tulenevate maksete tasumist 
seadusest ja/või Inbank AS-i üldtingimustest tulenevatel alustel 
ja korras. Lisaks on Meil õigus Teenuseleping ette teatamata 
üles öelda ja nõuda kõigi Teenuselepingust tulenevate maksete 
tasumist, kui leiab aset kasvõi üks järgnevalt nimetatud 
sündmustest, mida Pooled peavad mõjuvateks põhjusteks ning 
mida Te ei ole kõrvaldanud või heastanud 14 (neljateistkümne) 
kalendripäeva jooksul: (1) Te ei ole tasunud täielikult või osaliselt 
vähemalt kolme (3) üksteisele järgnevat Osamakset; (2) esinevad 
punkti 8.1 alapunktides (2), (3) ja (4) nimetatud asjaolud; (3) Te 
olete rikkunud muid Teenuselepingus või Teenusetingimustes 
nimetatud kohustusi; (4) Te olete rikkunud mis tahes muud 
Meiega sõlmitud Teenuselepingut. 
9.6 Kui Me ütleme Teenuselepingu erakorraliselt üles 
põhjusel, et Teie olete rikkunud Teenuselepingut või 
Teenusetingimusi, siis on Meil õigus erakorraliselt üles öelda ka 
teised mis tahes Teiega sõlmitud Teenuselepingud. 
9.7 Teenuselepingu lõppemisel mis tahes alusel (v.a juhul, kui 
Teie taganete Teenuselepingust vastavalt punktile 9.4) 
kohustute Teie tasuma Meile kõik Teenuselepingu järgi 
võlgnetavad summad viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 
(kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Teenuselepingu 
lõppemise kuupäevast. 
9.8 Meil on õigus Teenuselepingust tulenevaid nõudeid Teie 
vastu edasi loovutada ning Me teavitame Teid nõude 
loovutamisest vastavalt seadusele. Meil on õigus avaldada 
teavet Teenuselepingu ja Teie kohta Kolmandatele Isikutele, kui 
vastav õigus ja/või kohustus tuleneb seadusest või Inbank AS-i 
üldtingimustest. 

10. KAEBUSTE LAHENDAMINE 
10.1 Meie eesmärgiks on pakkuda Teile kvaliteetset Teenust. 
Kui Te pole Meie Teenuse või teenindusega rahul, siis palun 
teavitage Meid sellest Veebilehel kättesaadava Kaebuste 
lahendamise korra kohaselt. Esitage kaebus Teie poolt valitud 
vormis (suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt) Meie 
Kontaktandmetel. Palun kirjeldage kaebuses oma 
rahulolematuse asjaolusid võimalikult täpselt ning lisage 
kaebusele dokumendid, millele tuginete. 
10.2 Meie eesmärgiks on lahendada võimalikud erimeelsused 
läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei lahenda 
erimeelsust, on Teil tarbijana õigus pöörduda oma õiguste 
kaitseks kohtusse või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 
Ametisse (Endla 10A, 10122 Tallinn, tel 620 1707) või nimetatud 
ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (tel 620 
1707, e-post: avaldus@komisjon.ee). Teavet leiate aadressil 
www.ttja.ee. Sidevahendi abil sõlmitud lepingust tulenevad 
kaebused võib esitada aadressil ec.europa.eu/odr. Kohtuvaidlus 
lahendatakse Meie asukoha järgses kohtus, kui Pooled ei ole 
kokku leppinud teisiti või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
10.3 Meie üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 
4, 15030 Tallinn, www.fi.ee, tel 668 0500). 


