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KREDIIDILIMIIDI LAENU TINGIMUSED 

 

1. LEPINGU TINGIMUSED 

1.1. Vaid Intus HLÜ Juriidilisest Isikust Liige saab taotleda Intuse krediidilimiidi laenu. 

1.2. Juriidilisest Isikust Liige võib Intus HLÜ-lt lepingulise suhte ajal küsida tasuta laenudokumente. Intus HLÜ 

saadab  Juriidilisest  Isikust  Liikmele  lepingu  tingimused  taotluses  ära  toodud  meiliaadressile  või  muul 

kokkulepitud viisil. 

1.3.  Krediidilimiidi  laenu  saab  võtta  vaid  Juriidilisest  Isikust  Liikmele  kuuluvale,  Intus  HLÜ  partneri  poolt 

väljastatud MasterCardi ettemakstud kaardile. Kogu teave praeguse kaardi pakkuja, tingimuste ja hinnakirja 

kohta on kättesaadav Intus HLÜ kodulehel. 

1.4. Krediidilimiidi tähtaeg, kui seda ei pikendata, on kuni 5 aastat, mille järel tuleb kogu võlg tagasi maksta. 

Nimetatud perioodi järel on Liikmel õigus krediidilimiidi kontot pikendada, juhul kui tal ei ole Intus HLÜ ees 

täitmata kohustusi. Intus HLÜ-l on õigus omal valikul keelduda krediidilimiidi konto pikendamisest. 

 

2. LAENUANDMISE PROTSESS 

2.1.  Liige  esitab  Intus  HLÜ-le  taotluse.  Taotluse  võib  esitada  veebilehel,  järgides  sealseid  juhiseid,  või 

kirjalikult. 

Taotluse esitamisega kinnitab Juriidilisest Isikust Liige Intus HLÜ-le, et teave tema kohta on õige ja kehtiv, tal 

ei  esine maksehäireid  ega täitmata kohustusi  Intus  HLÜ ega  kolmandate  poolte  ees, tal ei ole  makseinfo 

andmebaasidesse kantud täitmata kohustusi ja Juriidilisest Isikust Liige ei ole seotud ühegi kohtumenetluse 

ega kohtuvaidlusega, mis võib mõjutada tema maksevõimet. 

2.2. Nõustudes Üldtingimustega, Krediidilimiidi Laenu Tingimustega ja Hinnakirjaga, annab Juriidilisest Isikust 

Liige Intus HLÜ-le loa kontrollida taotluses ära toodud teabe õigsust ning Liikme maksekäitumist. 

2.3. Juriidilisest Isikust Liige volitab Intus HLÜ-d esitatud teabe tõesust kontrollima vastavates 

institutsioonides, krediidiasutustes ja tööandja juures, et kinnitada enda maksevõimet kohustuste täitmisel. 
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2.4. Intus HLÜ teostab liikme maksevõime analüüsi. Intus HLÜ-l on õigus nõuda dokumente, mis näitavad 

Juriidilisest Isikust Liikme finantsolukorda, nagu ka juurdekuuluvat infot, et langetada laenuandmise otsust.  

2.5. Intus HLÜ esitab Juriidilisest Isikust Liikmele kinnituskirja taotluses ära toodud meili- või 

tavapostiaadressil ja telefonil, olenevalt sellest, kuidas laenu taotleti. 

2.6. Intus HLÜ võib omal valikul ja mõjuva põhjuseta taotluse tagasi lükata, hoolimata kõigist dokumentidest, 

mille Juriidilisest Isikust Liige on esitanud. Intus HLÜ ei ole kohustatud täpsustama põhjuseid, mis mõjutasid 

krediidiotsust. 

2.7. Järgides 28. jaanuaril 2008 jõustunud „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust” peab 

Intus HLÜ tuvastama kõiki esimest korda laenu võtvate isikute isikusamasuse isikut tõendava dokumendi 

(pass, ID-kaart või juhiluba) alusel. See puudutab kõiki MasterCard allkontode omanike. 

2.8. Isikusamasuse tuvastamisel on Juriidilisest Isikust Liige kohustatud andma isikut tõendava dokumendi 

isikule, kes isikusamasust tuvastab.  

2.9.  Intus  HLÜ  langetab  taotluse  ja  esitatud  dokumentide  alusel  krediidiotsuse  ning  teavitab  Juriidilisest 

Isikust Liiget otsusest. 

2.10. Leping loetakse vormistatuks pärast seda, kui taotlus on Intus HLÜ poolt heaks kiidetud.  

 

3. KREDIIDILIIN 

3.1. Intuse krediidilimiidi teenuse liiniks on 200 eurot, 400 eurot, 600 eurot, 1200 eurot või muu summa, 

milleks Intus Juriidilisest Isikust Liikmele nõusoleku annab. 
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4. KREDIIDILIMIIDI KONTO JA TASUD 

4.1.  Pärast  Juriidilisest  Isikust  Liikmele  krediidilimiidi  laenu  andmist  on  igal  Juriidilisest  Isikust  Liikmel 

krediidilimiidi konto. Krediidilimiidi konto on Liikme ja Intus HLÜ vaheline tehingukonto. 

4.2.  Kohe  pärast  krediidilepingu  jõustumist  väljastatakse  Juriidilisest  Isikust  Liikmele  krediidilimiidi  laen. 

Juriidilisest Isikust Liige võib taotleda Intus HLÜ-lt ülekannet iga summa ulatuses, mis on vaba saldo piirides, 

Juriidilisest Isikust Liikme MasterCardi ettemakstud kaardi kontole või muul kokkulepitud viisil. Juriidilisest 

Isikust  Liikmel  on  õigus  kasutada  lepingus  ära  toodud  krediidisummat  kokkulepitud  krediidilimiidi  piires, 

tingimusel, et igakuised maksed ja teised tasud on maksetähtajaks tasutud. 

4.3. Krediidilimiidi laenu intressid ja püsitasud on ära toodud Intus HLÜ Hinnakirjas. 

 

5. TAGASIMAKSED 

5.1. Krediidilimiidi konto saldot tuleb tagasi maksta igakuisete osamaksetena kuupäevaks, mis on lepingus 

kokku lepitud. Igakuine tagasimakse on 20% liikmele antud krediidisummast. 

5.2.  Kui  Juriidilisest  Isikust  Liikme  võlg  on  väiksem  kui  20%  esialgsest  summast,  on  igakuine  tagasimakse 

võrdne tasumata võlaga, millele lisanduvad intress ja teised tasud. Limiidi kasutus lisatakse võlale kuupäeval, 

mil see laekub liikme MasterCardi ettemakstud kaardi kontole või muul kokkulepitud viisil.  

 

6. INTRESS 

6.1. Juriidilisest Isikust Liige on kohustatud tasuma lepingu krediidikonto saldot ja kokkulepitud 

intressimäära. Intressimäär on 19.80% aastas või muu summa Hinnakirja või kokkulepitud tingimuste alusel. 

6.2. Juriidilisest Isikust Liige on kohustatud tasuma intressi alates päevast, mis on lepingus ära toodud. 

6.3. Intress arvutatakse tegeliku päevade arvu alusel. 
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7. MAKSEVIIVIS 

7.1. Juhul, kui arve tähtaeg on möödunud ning arve on tasumata, on Juriidilisest Isikust Liige nõus tasuma 

makseviivituse  eest  trahvi,  mis  algab  esimesest  viivituse  päevast  ja  lõpeb  päeval,  millal  kogu  võlasumma 

tasutakse Intus HLÜ-le. 

7.2. Trahv hilinenud makse eest on ära toodud Hinnakirjas. 

7.3. Intus HLÜ teavitab Juriidilisest Isikust Liget tekkinud võlast telefonitsi, e-posti teel või muul Intus HLÜ 

poolt valitud viisil järgmisel päeval pärast võla teket. Teavitus on tasuta ning selle eesmärk on kaitsta Liiget 

võimalike tulevaste võlgu sissenõudvate asutustega seotud kulude eest. 

7.4. Juhul, kui Juriidilisest Isikust Liige eirab hoolimata Intus HLÜ hoiatustest maksekohustust ja ei maksa 

võlasummat  esimese  7 päeva jooksul, saadab Intus HLÜ Juriidilisest Isikust Liikmele  meeldetuletuse. 

Juriidilisest Isikust Liige on nõus meeldetuletuse eest maksma. Kirja tasu on ära toodud Hinnakirjas. 

7.5.  Juriidilisest  Isikust  Liige  tasub  ka  nõudekirja  eest,  mille  Intus  HLÜ  saadab  Juriidilisest  Isikust  Liikme 

aadressile tasumata  võla korral  Intus  HLÜ-le  20-päevase makseviivituse  jooksul.  Kirja tasu on  ära  toodud 

Hinnakirjas. 

7.6. Juriidilisest Isikust Liige nõustub tasuma kõik võla sissenõudeteenustega seotud kulud, mis on tekkinud 

seoses hilinenud makse või maksmata arvetega. 

 

8. LEPINGU LÕPETAMISE ERITINGIMUSED 

8.1.  Juriidilisest  Isikust  Liige  on  kohustatud  tasuma  kogu  saldo  jäägi,  kui  Juriidilisest  Isikust  Liige  ei  tasu 

kohustusi, kapitali, intresse või teisi makseid ja makse on viibinud vähemalt 30 päeva ning ei ole selle aja 

jooksul tasutud, siis laen aegub ja tuleb Intus HLÜ-le täiel määral tagasi maksta. Intus HLÜ lõpetab Juriidilisest 

Isikust Liikmega lepingu, kui on möödunud 30 päeva võla tekkimise algkuupäevast ja Juriidilisest Isikust Liige 

ei ole võlga täielikult või osaliselt tasunud. Sellisel juhul edastab Intus HLÜ Liikme ja lepingu andmed Intus 

HLÜ võla sissenõudepartnerile. 
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8.2.  Intus  HLÜ-l  on  õigus  Juriidilisest  Isikust  Liikmelt  nõuda  kohest  tasumist,  kui  Juriidilisest  Isikust  Liige 

kuulutatakse välja pankrot või ringkonnakohus on otsustanud alustada võlgade ümberkujundamist. 

 

9. KULUDE KATMISE KORD 

9.1. Intus HLÜ katab kontolt debiteeritud summaga kõigepealt kulud, millele järgnevad lepingulised tasud, 

intress, laenusumma. 

9.2. Tekkinud intress lisatakse liikme võlale iga kuu viimasel kuupäeval. Makstavad tasud lisatakse vastavalt 

samal päev, millal nad on tekkinud. 

 

10. KREDIIDILEPINGU ÜLEANDMINE 

10.1. Intus HLÜ-l on õigus anda ilma Juriidilisest Isikust Liikme kirjaliku nõusolekuta laenuleping või võlakiri 

koos  kaasnevate  õiguste  ja  kohustustega  üle  kolmandale  poolele,  kellel  on  omakorda  üleandmisõigus. 

Juriidilisest  Isikust  Liikmel  ei  ole  õigust  seda  krediidilepingut  koos  kaasnevate  õiguste  ja  kohustustega 

kolmandale poolele üle anda. 

Need tingimused kehtivad alates 29.05.2015. 
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