Laenu lepingueelne teave
kehtib alates 20.06.2018

Inbank AS (edaspidi „Meie“) pakub tarbijatele (edaspidi „Teie“) laenu (edaspidi „Laen“) laenulepingu (edaspidi
“Laenuleping”) alusel ja selles sätestatud tingimustel.

Laen on finantsteenus
Iga finantsteenusega kaasnevad Teile kohustused, risk ja vastutus. Laenu puhul on Teie peamiseks kohustuseks maksta
õigel ajal Laenu tagasimakseid koos intressi ja igakuise lepingu haldustasuga (edaspidi “Osamakse”). Peamiseks riskiks on
see, et Te ei suuda Osamakseid õigel ajal tasuda.

Laenake vastutustundlikult
Mõelge hoolikalt läbi, kas Teil on Laenu tõesti vaja. Analüüsige, kas Teie pere eelarves on piisaval määral vabu rahalisi
vahendeid, et kõiki Osamakseid kohaselt tasuda. Vaadake kriitiliselt üle enda ja oma pere tegelik finantsolukord ja eelarve
kogu Laenulepingu kehtivuse ajal. Kaaluge, kas ja kuidas võivad Teie või mõne Teie pereliikme elumuutused (sh töökoha
kaotus, töökoha vahetus, sissetuleku vähenemine, uute kohustuste või kulude lisandumine, haigestumine jne) mõjutada
Teie pere eelarvet ja Teie võimet tasuda Osamakseid.
Hinnake Laenu (sh Laenu summa), Laenulepingu ja Laenulepingu teenusetingimuste sobivust oma laenuhuvi ja
finantsolukorraga.
Esitage Meile alati tõene ja terviklik teave enda finantsolukorra kohta. Ainult selliselt saame omalt poolt hinnata Teie
suutlikkust tasuda Osamakseid õigeaegselt. Meie hindame Teie suutlikkust Teie poolt esitatud ja andmekogudest saadud
teabe põhjal tuginedes oma teadmistele ja kogemusele.
Pöörduge vajadusel asjatundja poole, kes aitab Teil mõista Teie tegelikku maksevõimet.

Tutvuge lepingueelse teabega
Juhul kui olete pärast põhjalikku ja kriitilist analüüsi jõudnud veendumiseni, et Te soovite Laenu võtta ning olete suuteline
tasuma Osamakseid kohaselt, siis esitage Meile Laenu taotlus ja kogu teave, mida Meie küsime.
Positiivse krediidiotsuse korral esitame Teile Laenu pakkumise.
Palun tutvuge enne Laenulepingu sõlmimise otsustamist ja Laenulepingu allkirjastamist hoolikalt kogu Laenu lepingueelse
teabega, sh Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, Laenulepinguga, Laenulepingu teenusetingimustega, Meie
hinnakirjaga ja muude kohalduvate tingimustega, millele on Laenulepingu teenusetingimustes viidatud. Kõik üldised
tingimused, s.o tüüptingimused, ja hinnakiri on kättesaadavad Meie veebilehel www.inbank.ee. Samuti soovitame tutvuda
Finantsinspektsiooni tarbijaveebiga www.minuraha.ee.
Analüüsige hoolikalt kõiki Laenu tingimusi. Soovi korral võrrelge Meie pakkumist teiste krediidiandjate pakkumistega.
Tehke enda jaoks parim ja kõige mõistlikum finantsotsus.

Pöörduge Meie poole kohe, kui Teil tekib mis tahes küsimusi seonduvalt Laenuga (sh Laenu võtmisega kaasnevate kuludega
ja riskidega), Laenulepingu, lepingueelse teabega ja kohalduvate tingimustega. Selgitame Teile kõiki asjaolusid põhjalikult
ja selgelt. See on väga oluline, et Teie otsus võtta Laenu ja sõlmida Laenuleping on kujunenud kõiki asjaolusid põhjalikult
mõistes ja arvesse võttes.

Osamaksed ja muud kulud
Laenulepinguga kaasnevad Teile kulud. Laenule lisandub Laenulepingu sõlmimise tasu, mis arvestatakse maha Laenu
summast, intress ja igakuine lepingu haldustasu. Laenulepingusse märgitud intressimäär on fikseeritud igale tarbijale
personaalse pakkumise alusel. Intressi arvestamise põhimõtete kohta saate infot Laenulepingu teenusetingimustest.
Teie Laenulepingu kohased maksekohustused on toodud Laenulepingule lisatud näitlikus maksegraafikus (edaspidi
„Maksegraafik“). Teie Laenulepingust tulenev põhikohustus on pidada kinni Maksegraafikust, s.o tasuda kõik Osamaksed
Maksegraafikus toodud summades ja kuupäevadel. Juhul kui Te ei täida Laenulepingu kohaseid kohustusi korrektselt, siis
lisanduvad Teie kohustusele viivised ja muud rikkumisega kaasnevad maksekohustused, mis on loetletud Laenulepingus,
Laenulepingu teenusetingimustes ja Meie hinnakirjas.
Palun tutvuge Laenu krediidi kogukulu summaga, s.o Teie krediidi brutosumma ehk kogu rahaline summa, mille kohustute
Meile Laenulepingu alusel tasuma, juhul kui täidate Laenulepingut korrektselt.

Laenu ennetähtaegne tagasimaksmise võimalus
Teil on võimalik igal ajal maksta Laen tagasi osaliselt või tervikuna ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Te meile Laenu
kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid. Meil on aga õigus nõuda Laenulepingu teenusetingimustes
sätestatud määras mõistlikku hüvitist.

Osamaksete tasumine
Osamakseid tuleb tasuda Meie arvelduskontole, mille rekvisiidid on toodud Laenulepingus. Palun arvestage, et
pankadevahelised maksete teostamised võivad viibida puhkepäeviti ja Euroopa riikide pühade ajal. Teostage oma makse
piisava varuga, et makse jõuaks Meie arvelduskontole maksetähtajal.
Juhul kui Teil on sõlmitud e-arve püsimakse leping või püsikorraldus, siis palun jälgige, et Teie arvelduskontol, mis on seotud
e-arve püsimakse lepinguga või püsikorraldusega, on piisavalt rahalisi vahendeid, et tasuda Laenulepingu kohased Teie
maksekohustused. Seejuures palun jälgige, et olete Meile teatanud korrektse arvelduskonto numbri, millega on Teie e-arve
püsimakse leping või püsikorraldus seotud, korrektse numbri.
Võtke Meiega koheselt ühendust, kui Teil tekivad makseraskused või peate makseraskuste tekkimist tõenäoliseks.
Makseraskustega seotud tagajärgi ennetades on võimalikud tulevased kulud väiksemad; raskusi lahendamata võivad Teie
tulevased Laenu tingimused olla halvemad. Meiega kokkuleppel on Teil võimalik võtta maksepuhkust või pikendada Laenu
tagasimakse perioodi, mis toob kaasa madalama Osamakse.

Laenulepingu rikkumise tagajärjed
Juhul kui Te ei täida kohaselt Maksegraafikut, peate maksma Meile viivist. Viivise määr on toodud Meie hinnakirjas. Lisaks
viivisele on Teil kohustus hüvitada Meile võla sissenõudmiskulud hinnakirjas sätestatud määrades.
Juhul kui Te annate Laenulepingus tõele mittevastavaid kinnitusi või rikute muid olulisi Müügilepingu tingimusi, kohustute
Meile maksma leppetrahvi Meie hinnakirjas toodud määras.

Juhul, kui Laenulepingus on kokkulepitud Laenu kasutamise eesmärk, ning Te ei ole Laenu sellel eesmärgil kasutanud, võib
kaasneda kohustus tasuda kõrgemat intressi.
Laenulepingu rikkumine võib kaasa tuua Meie poolse Laenulepingu ülesütlemise. Laenulepingu ülesütlemisel kohustute
Meile koheselt tasuma kõik Maksegraafiku kohased maksed, lisaks muudele Laenulepingust tulenevatele tagajärgedele.
Laenulepingu ülesütlemise alused on loetletud Laenulepingu teenusetingimustes ja Meie Üldtingimustes.
Laenulepingu rikkumine võib tuua kaasa Teile inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetluse, samuti Teie vara aresti,
sundmüügi ning Teie maksehäire avalikustamise asjakohases võlglaste registris (nt Krediidiinfo). Eelpooltoodu võib oluliselt
raskendada Teie krediidisaamise võimalusi tulevikus.

Laenulepingust taganemise õigus
Teil on õigus Laenulepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates Laenulepingu sõlmimisest.
Laenulepingust taganemiseks esitage Meile vastavasisuline sooviavaldus Laenulepingu teenusetingimustes toodud korras.
Laenulepingust taganemise korral peate Meile tagastama Laenusumma ning tasuma alates Laenu summa väljamaksmisest
kuni Laenu tagastamiseni arvestatud intressi hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Te olete
Meile sooviavalduse taganemiseks esitatud. Täpsemad tingimused on esitatud Laenulepingu teenusetingimustes.

Kaebuste lahendamine
Juhul kui Teil tekib rahulolematus Meie Teenuse või teeninduse osas, siis palun teavitage Meid sellest. Kliendi kaebuste
menetlemise kord on reguleeritud Kaebuste lahendamise korras, mis on kättesaadav Meie veebilehel.

Teave Meie kohta
Finantsteenuse osutaja on AS Inbank, registrikood 12001988, asukoha ja tegevuskoha aadress Niine tn 11, 10414 Tallinn,
e-post info@inbank.ee, telefon 640 8080;
AS Inbank on krediidiasutus ning Meie tegevusalaks on finantsteenuste pakkumine. Meie üle teostab järelevalvet
Finantsinspektsioon (www.fi.ee, telefon 668 0500, faks 668 0501, postiaadress Sakala 4, 15030 Tallinn, e-post info@fi.ee).

