
EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO TEABELEHT

1. Krediidiandja ja vajaduse korral krediidivahendaja nimi ja kontaktandmed

Krediidiandja ESTO AS, registrikood 14180709
Aadress Harju maakond, Tallinn, Tornimäe tn 2, 15010
2. Krediiditoote kirjeldus

Krediidi liik Järelmaks (tarbijakrediit) asja omandamiseks või 
teenuse kasutamiseks

Kasutusse võetava krediidisumma alam- ja ülempiir 36-10 000€
Krediidi kasutusse võtmise tingimused Ostja võtab krediidi kasutusse tervikuna pärast 

krediidiandjaga lepingu sõlmimist ja esimese osamakse 
tasumist kauba müüjale

Tarbijakrediidilepingu kestus 3-48 kuud
Tarbijalt nõutavad tagatised Omandireservatsioon, mille korral läheb kauba 

omandiõigus Ostjale üle viimase osamakse 
sooritamisega

3. Krediidiga seotud kulud

Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad 
tarbijakrediidilepingus kohaldatavad intressimäärad

Fikseeritud intressimäär aastas on protsent väljastatud 
krediidisummast, mille alusel arvutatakse intressi 
kogukulu, mis jagatakse proportsionaalselt 
lepinguperioodide vahel

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

Krediidi kulukuse määra arvutamisel võetakse
arvesse kõik teadaolevad kulud, sealhulgas intressikulu
ja ülejäänud krediidiga seotud kulud, mida Ostja on
kohustatud maksma: krediidisumma, aastane 
intressimäär, igakuine haldustasu, ühekordne 
lepingutasu.

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.

Ei

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

Osamaksete mittetähtaegse tasumise korral on viivise 
määr lepingus fikseeritud intressimäär; selle 
puudumisel Euroopa Keskpanga poolt kohaldatav 
intressimäär, millele lisandub tasumata jäänud 
osamakse(te)lt 8% aastas. Viivist ei arvestata intressilt 
ega viiviselt. Lisaks on krediidiandjal õigus nõuda 
krediidisaajalt sissenõudmiskulude hüvitamist (eelkõige 
meeldetuletuskirja saatmise eest, teabelehe esitamise 
seisuga 5 EUR ja lepingu ülesütlemise teatise tasu 
(teabelehe esitamise seisuga 20 EUR) vastavalt 
Hinnakirjas sätestatud määradele. Juhul, kui 
krediidiandja ütleb lepingu üles krediidisaaja 
võlgnevuse tõttu, kohustub krediidisaaja hüvitama 
sissenõudmiskulud järgmiselt:
1) sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 30 
EUR, seejuures võib esimese krediidisaajale saadetava 
tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 15 EUR 
ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 EUR, kui 
nõue on kuni 500 EUR;
2) sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 40 
EUR, seejuures võib esimese krediidisaajale saadetava 
tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 20 EUR 
ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 EUR, kui 
võlausaldaja nõue on üle 500 EUR ja kuni 1000 EUR;
3) sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 50 
EUR eurot, seejuures võib esimese krediidisaajale 



saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 
25 EUR ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 
EUR, kui nõue on üle 1000 EUR. Osamaksete 
tasumata jätmisel on krediidiandjal õigus krediidisaajalt 
nõuda tagasi tarbijakrediidi eest omandatud kaup.

4. Muud olulised õiguslikud aspektid

Taganemisõigus
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14 päeva 
jooksul.

Jah, Tarbijal on õigus lepingust taganeda põhjust 
avaldamata 14 päeva jooksul alates lepingu 
jõustumisest saates taganemisavalduse e-posti 
aadressile info@esto.ee või posti teel aadressile Harju 
maakond, Tallinn, Tornimäe tn 2, 15010. 
Müügilepingust taganemise korral peab Tarbija Müüjale 
tagastama Kauba või hüvitama selle väärtuse ning 
andma välja Müüja saamata jäänud tulu ning muud 
viljad. Tarbijakrediidilepingust taganedes peab Tarbija 
tasuma krediidiandjale kasutusse võetud krediidisumma 
ning maksmise kuupäevaks kogunenud intressi 
hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on 
taganemisteate saanud, vastasel juhul loetakse, et 
Tarbija ei ole lepingust taganenud

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

Ostja võib krediidi osaliselt või täielikult tasuda 
ennetähtaegselt esitades krediidiandjale vastavasisulise 
avalduse ning tasudes krediidiandjale krediidisumma 
või osa sellest ennetähtaegselt

Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on krediidiandjal 
õigus saada hüvitist

Krediidiandjal on õigus saada Ostjalt mõistlikku hüvitist, 
mis on seaduse kohaselt 1% ennetähtaegselt 
tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi 
ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise 
vaheline periood on pikem kui 1 aasta ja lühema 
perioodi puhul 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud 
krediidisummast

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

Jah

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

Tähtaeg, mille jooksul on krediidiandja lepingueelse 
teabega seotud

Käesolevad andmed kehtivad 7 päeva alates teabelehe 
esitamise päevast

5. Lisateave finantsteenuse kaugturustuse korral

a) krediidiandjaga seotud teave
Registreerimine Tartu Maakohtu registriosakond, registrikood 14180709
Järelevalveasutus Ostja õiguste kaitse üle teostab järelevalvet

Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn ja
Finantsinspektsioon, Sakala 4, 15030 Tallinn

b) tarbijakrediidilepinguga seotud teave
Taganemisõigus Jah, Tarbijal on õigus lepingust taganeda põhjust 

avaldamata 14 päeva jooksul alates lepingu 
jõustumisest saates taganemisavalduse e-posti 
aadressile info@esto.ee või posti teel aadressile Harju 
maakond, Tallinn, Tornimäe tn 2, 15010. 
Müügilepingust taganemise korral peab Tarbija Müüjale 
tagastama Kauba või hüvitama selle väärtuse ning 



andma välja Müüja saamata jäänud tulu ning muud 
viljad. Tarbijakrediidilepingust taganedes peab Tarbija 
tasuma krediidiandjale kasutusse võetud krediidisumma 
ning maksmise kuupäevaks kogunenud intressi 
hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on 
taganemisteate saanud, vastasel juhul loetakse, et 
Tarbija ei ole lepingust taganenud

Tingimus tarbijakrediidilepingu suhtes kohaldatava 
õiguse ja/või kohtualluvuse kohta

Lepingueelsetele läbirääkimistele ning lepingule 
kohaldub Eesti õigus

Keelte kasutamise kord Lepingueelne teave ja lepingutingimused edastatakse
eesti keeles

c) kahjuhüvitusnõuetega seotud teave
Kohtuväline vaidluste lahendamise menetlus ja selle 
kasutamine

Tarbijakaebuste kohtuvälise lahendamisega tegeleb 
Tarbijakaitseameti juurde moodustatud Tarbijavaidluste 
komisjon. Tarbijakaitseameti kontakt ning nõuanded 
kaebuste esitamiseks: telefon 1330; 
www.tarbijakaitseamet.ee


