
EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO TEABELEHT  

 

1. Krediidiandja nimi ja kontaktandmed 

Krediidiandja: 
 
Aadress:  
 
Telefon:  
 
E-post:  
 
Veebiaadress:  

Clementer OÜ 
 
Harjumaa, Tallinn, Rotermanni 18/1 – 16 , 
kesklinn, 10111 
+372 5200282 
 
info@clementer.ee 
 
www.clementer.ee 

 

 

2.Krediiditoote kirjeldus 

Krediidi liik  Tarbijakrediit (hüpoteegi alusel või 
kasutusliising sõidukile) 

Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi 
ülempiir 

5000 eurot. Kliendil on võimalik valida krediidi 
suurus 

Krediidi kasutusse võtmise tingimused  
 
Krediidi kättesaamise viis ja aeg. 

Krediit makstakse välja laenusaaja 
arvelduskontole ilma laenusaaja täiendava 
korralduseta pärast lepingu jõustumist hiljemalt 
3 pangapäeva jooksul. Laenulepingus võivad 
olla toodud täiendavad tingimused laenu 
kasutusse võtmise kohta (näiteks laenusumma 
väljamaksmine pärast tagatis(t)e seadmist).  

Tarbijakrediidilepingu kestus 6 kuud kuni 5 aastat 
Tagasimaksed 
 
 

Tasumisele kuulub: 
Lepingutasu arvestab krediidiandja maha 
väljamakstavalt laenusummalt. Krediidi ja 
intressi tagasimaksete summa, arv ja sagedus: 
vastavalt maksegraafikule - reeglina võrdsete, 
igakuiste osamaksetena, mis koosneb krediidi 
põhiosa tagastamise summast ning intressist, va 
juhul, kui krediidilepingus ei lepita kokku 
teistsuguses maksegraafikus. 
Tarbija tehtavate tagasimaksete summa: 
6673,33€ 
Tarbija tehtavate tagasimaksete arv: 60 
Tarbija tehtavate tagasimaksete sagedus: korra 
kuus 

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

Krediidisumma: 5000€ 
Krediidi kogukulu summa: 1673,33 
6673,33 

  



Tarbijalt nõutavad tagatised 
 
Tarbijalt nõutavate tarbijakrediidilepingu 
tagatiste kirjeldus 

Krediidisumma suurusest tulenevalt võib 
krediidiandja nõuda tagatist: käendus/ed või 
hüpoteek; 

 

3.Krediidiga seotud kulud 

Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad 
tarbijakrediidilepingus kohaldatavad 
intressimäärad 

12%  aastas. 
Intress on fikseeritud. 

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

Krediidi kulukuse määr  13,70% eeldusel,  
et: krediidisumma on 5000 €  
intressimäär on 12 %  
aastas lepingu tasu on 100€  
lepingu kestus on 60 kuud. 

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. 

Hävimisriskiga tagatise puhul on 
kindlustuslepingu sõlmimine  vajalik.  

 
Kaasnevad kulud 

 

Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad tasud Laenulepingu sõlmimise tasu 100 eurot 
Tarbijakrediidilepingust tulenevate tasude 
muutmise tingimused 

Clementeril on õigus muuta hinnakirja 
kolmekuulise etteteatamisega.  

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

Laenu tagasimaksetega hilinemisel tasutakse 
viivist tähtaegselt tasumata summalt seaduses 
ettenähtud suuruses (teabelehe esitamise ajal 
0.022% päevas ja 8.000% aastas). Viivise määr 
võib muutuda kaks korda aastas 01.jaanuaril ja 
01.juulil.   
Tasu hilinemisest teavitamise eest puudub. 

 

 

4.Muud olulised õiguslikud aspektid 

Taganemisõigus  
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 
14 päeva jooksul.  

Jah  

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

Jah 

 
Päringud andmekogudest.  
 
Krediidiandja peab Teile andma viivitamata ja 
tasuta teavet andmekogus tehtud päringu 

Jah 



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. 

Jah 

 

 


