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Krediitkaardi kasutaja meelespea
Ära jäta ühtegi küsimust küsimata, kui ei saa tingimuse või lepingu sisust täpselt aru.
Vajadusel võta aega ning pea nõu pangatöötaja või muu finantsteadmisi omava asjatundjaga.
Käesolev krediitkaardi kasutaja meelespea ei sisalda siduvaid tingimusi. Kui sõlmid
krediitkaardi lepingu, kehtivad konkreetses krediitkaardi lepingus kokku lepitud tingimused.
Pane tähele, et:
•

krediitkaardi intressimäär ja teenustasud võivad
lepingu järgi muutuda! Krediitkaardi intressimäära ja
teenustasude võimaliku tõusu korral suurenevad
igakuised tagasimaksed ning sellega seoses võib
kuluda nende tasumiseks senisest rohkem raha;

•

Sinu majanduslik olukord ja maksevõime võivad
muutuda seoses sissetulekute vähenemise või
kohustuste suurenemisega;

•

kui Sinu sissetulek ei laeku Sulle eurodes, siis

valuutakursi võimaliku ebasoodsa muutumise korral
võib kuluda tagasimaksete tasumiseks senisest

rohkem raha;
•

krediitkaardi taotluse esitamisel pead pangale
kinnitama, et:
- kogu teave, mille oled pangale esitanud (sh
huvi ja finantsolukorda puudutav info), on
piisav ja tõene;

-

•

võetav kohustus vastab Sinu vajadustele ja
majanduslikule seisule;
oled piisava tähelepanelikkusega tutvunud
lepingu tingimustega ja mõistad lepingu
sõlmimisega endale võetavate kohustuste sisu
ning soovid sõlmida lepingu selles toodud
tingimustel.

Kui mõtled ümber ega soovi krediitkaardi
kasutamisega kaasnevaid kohustusi kanda, on Sul
õigus 14 päeva jooksul alates lepingu jõustumisest
lepingust taganeda. Taganemiseks tuleb esitada
pangale kirjalikult (sh digiallkirjastatult) või Luminor
internetipanga kaudu taganemisavaldus. Kui
kasutad taganemisõigust, siis pead viivitamata, kuid
mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates
taganemisavalduse esitamisest, tagastama pangale
kogu kasutatud krediidilimiidi ning tasuma kasutatud
krediidilimiidilt arvestatud intressi. Vastasel juhul
loetakse, et Sa ei ole lepingust taganenud.

vastavalt krediitkaardi intressimäärale, kui see on
tarbijakrediidi seadusjärgse viivise määrast kõrgem;
•

võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega
seoses teatise saatmise eest tuleb tasuda pangale
teenustasu vastavalt panga hinnakirjale (alates
01.10.2015 summas EUR 5,00 alates teisest
meeldetuletusest);

•

võlgnevuse tõttu krediitkaardi blokeerimise eest tuleb
tasuda pangale teenustasu vastavalt panga hinnakirjale
(alates 01.06.2015 summas EUR 13);

•

maksete tasumata jätmisel on pangal õigus avaldada
andmed kontoomaniku võlgnevuse kohta Creditinfo Eesti
ASile või muule isikule eesmärgiga teha sellised andmed
kättesaadavaks võlgnike andmebaasis, mis on kasutatav
avalikult või piiratud isikute ringi poolt;

•

pangal on õigus krediitkaardi leping erakorraliselt
etteteatamiseta üles öelda ja nõuda kogu kasutatud
krediidilimiidi kohest tagastamist järgmistel juhtudel:
- kontoomanik on täielikult või osaliselt viivituses
vähemalt kolme üksteisele järgneva kohustusliku
tagasimaksega. Enne lepingu ülesütlemist annab pank
kontoomanikule täiendava tähtaja võlgnevuse
tasumiseks;
- kontoomanik ei ole 3-kuulise tähtaja jooksul võtnud
pangalt vastu kehtivat krediitkaarti;

•

pangal on õigus kasutada võlgnevuse sissenõudmisel
võlgade sissenõudmisteenuse osutaja (inkasso) teenust
ning sellega kaasnevad kulud võivad jääda
kontoomaniku kanda;

•

kui võlgnevuse sissenõudmiseks tuleb esitada
hagiavaldus kohtusse, siis sellega kaasnevad
õigusabikulud ja riigilõiv võivad jääda kontoomaniku
kanda. Kohtuotsuse sundtäitmist korraldab kohtutäitur
ning täitekulud kannab võlgnik;

•

kui kontoomanik on püsivalt maksejõuetu (st ta ei suuda
täita maksekohustusi ning see suutmatus ei ole
kontoomaniku majanduslikust olukorrast tulenevalt
ajutine) on võlausaldaja(te)l, sh pangal, õigus esitada

Täida lepingut vastavalt kokkulepitule,
vältimaks võimalikke negatiivseid tagajärgi:
•

maksete tasumisega viivitamisel on kontoomanik
kohustatud maksma pangale viivist vastavalt
tarbijakrediidi viivise seadusjärgsele määrale või
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kohtule avaldus kontoomaniku pankroti
väljakuulutamiseks.
Krediitkaardi kasutamisega kaasnevad kohustused,
millega seoses on oht võlgade tekkimiseks. Igakuise
tagasimaksekohustuse rikkumine võib tunduvalt
raskendada tulevikus laenu saamist.
Juhul, kui Sul tekib raskusi tagasimaksete
tasumisel, võta kindlasti võimalikult varakult
pangaga ühendust, et leida tekkinud olukorrale
võimalik parim lahendus.
Pank soovitab kõiki ülalloetletud selgitusi põhjalikult
kaaluda ning esitada vajadusel lisaküsimusi.
Tee üksnes teadlikke ja läbimõeldud otsuseid !
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