Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Intus Hoiu-laenuühistu, Reg nr. 12748028

Krediidiandja
Aadress

Tartu maantee 25, Tallinn, 10117.

Telefon

(+372) 6676179

E-post

info@intus.ee

Veebiaadress
2. Toode kirjeldus

www.intus.ee

Krediidi liik

Arvelduslaen

Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi
ülempiir

200 EUR, 400 EUR, 600 EUR, 1200 EUR, 1600
EUR, 2000 EUR, 3000 EUR.

Krediidi kasutusse võtmise tingimused
Krediidi kättesaamise viis ja aeg

Toote on ainult saadaval Intus Hoiulaenuühistu liikmetele. Liige esitab
krediidiandjale krediidi saamiseks taotluse.
Taotlust saab esitada krediidiandja kodulehe
vahendusel või kirjalikult krediidiandja
kontoris. Esmakordsed krediiditaotlejad
peavad enne Laenu väljastamist isikut
tõendava dokumendiga isikusamasuse
tuvastamiseks pöörduma krediidandja
kontorisse. Krediidileping loetakse sõlmituks,
kui leping on allkirjastatud poolte poolt.
Krediidiandja väljastab krediidi eurodes,
kandes krediidi üle liikme pangakontole.

Tarbijakrediidilepingu kestus

Kuni 5 aastat

Tagasimaksed ja vajaduse korral erineva
intressimääraga laenujääkide puhul see,

Liige tagastab 20% esialgsest saldost.
Intress ja tasud makstakse järgmiselt:
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milliste tarbijakrediidilepingust tulenevate
maksete katteks tagasimakset arvestatakse.
Vajaduse korral

Arvestatud intress ja tasud kuuluvad
tasumisele igakuiselt. Tagastamise
lõpptähtpäevani tasumisele kuuluv
laenusumma ja intress.

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

Tagatiseid ei ole

Vajaduse korral
Tarbijalt nõutavad tagatised
Tarbijalt nõutavate tarbijakrediidilepingu
tagatiste kirjeldus.

3. Krediidiga seotud kulud
Inressimäär aastas või vajaduse korral
18% Pronskiliikmetele
erinevad tarbijakrediidilepingus kohaldatavad
14.80% Kuldliikmetele
intressimäära.
Krediidi kulukuse määr
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase
protsendimäärana krediidisummast või
krediidi ülempiirist. Krediidi kulukuse määra
abil saab võrrelda erinevaid pakkumisi.

Krediidiliin on 600 EUR.
Krediidi kulukuse määr on arvestatud eeldusel, et
krediidilimiit võetakse igakuiselt kasutusele
viivitamata ja täies mahus ning makstakse tagasi
igal järgneval kuul täies ulatuses ühe maksena.
Pronskiliige. Krediidikulukuse määr on 18% aastas.
Aastane intressimäär on 18% ja muud tasud/kulud
lepinguga ei ole ette nähtud.
Kuldliige. Krediidikulukuse määr on 14.80%
aastas. Aastane intressimäär on 14.80% ja muud
tasud/kulud lepinguga ei ole ette nähtud.

Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks
pakutavatel tingimustel on kohustulik
- sõlmida kindlustusleping või
- muu kõrvalleping

Ei
Ei

Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole
krediidiandjale teada, ei sisaldu need krediidi
Kulukuse määras
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Kaasnevad kulud

Ei ole

Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad
tasud
Vajaduse korral
Tarbijakrediidilepingust tulenevate tasude
muutmise tingimused
Maksete hilinemisega kaasnevad kulud

Krediidiandjal on õigus hinnakirjas toodud
tasusid ühepoolselt muuta, teatades
muudatustest oma Kodulehel vähemalt 1
päev enne nende rakendamist.
Maksete hilinemisega kaasneb krediidiandjal
õigus nõuda:
Viivis laekumata tagasimaksete eest 0,2% päevas

Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised
Esimene meeldetuletuskiri 5,00 eurot
tagajärjed (nt sundmüük) ning see võib
Teine meeldetuletuskiri 5,00 eurot
raskendada krediidi saamist
Kolmas meeldetuletuskiri 5,00 eurot
Maksete tasumata jätmisel võivad lisanduda
võlgade sissenõudmisteenuse osutaja tasud
ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud
vastavalt teenuse osutaja kehtestatud
hinnakirjale. Kohtutäituri tasud on sätestatud
seaduses.
Muud olulised õiguslikud aspektid
Taganemisõigus
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda Jah
7 päeva jooksul
Krediidi ennetähtaegne tagastamine
Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või
täielikuks ennetähtaegseks tagastamiseks.

Jah

Päringud andmekogudest
Krediidiandja peab Teile andma viivitamata ja Jah
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.
Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti
koopia

Jah
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Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta
tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda
õigust ei ole, kui krediidiandja ei soovi
taotluse saamise ajal lepingueelseid
läbirääkimisi jätkata.
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