ARVELDUSLAENU TINGIMUSED
1. LEPINGU TINGIMUSED
1.1. Vaid Intus HLÜ liige saab taotleda Intuse arvelduslaenu.
1.2. Liige võib Intus HLÜ-lt lepingulise suhte ajal küsida tasuta laenudokumente. Intus HLÜ saadab Liikmele
lepingu tingimused taotluses ära toodud meiliaadressile või muul kokkulepitud viisil.
1.3. Arvelduslaenu saab võtta vaid Liikmele kuuluvale, Intus HLÜ partneri 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 ja laenusumma on kantud kliendi pangakontole.
Taotluse esitamisega kinnitab 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 liige ei ole seotud ühegi kohtuvälise ega kohtuvaidlusega, mis
võib mõjutada tema maksevõimet.
2.2. Nõustudes Üldtingimustega, Arvelduslaenu Tingimustega ja Hinnakirjaga, annab Liige Intus HLÜle loa
kontrollida taotluses ära toodud teabe õigsust ning Liikme maksekäitumist.
2.3. 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 Liikme sissetulekut ja finantsolukorda,
nagu ka juurdekuuluvat infot, et langetada laenuandmise otsus. Intus HLÜ-l on õigus ühendust võtta Liikme
tööandjaga, et saada kinnitus töösuhte kohta. Liikme maksevõime analüüsi käigus hindab Intus HLÜ Liikme
esitatud dokumente ja taotlust, esitatud taustauuringuid, liikme sissetulekut ja maksevõimet.
2.5. Intus HLÜ esitab 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 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 kõigi esimest korda laenu võtvate isikute isikusamasuse isikut tõendava dokumendi
(pass, ID-kaart või juhiluba) alusel.
2.8. Isikusamasuse tuvastamisel on Liige kohustatud andma isikut tõendava dokumendi isikule, kes
isikusamasust tuvastab.
2.9. Intus HLÜ langetab taotluse ja esitatud dokumentide alusel krediidiotsuse ning teavitab Liiget otsusest.
2.10. Leping loetakse vormistatuks pärast seda, kui taotlus on Intus HLÜ poolt heaks kiidetud.

3. KREDIIDILIMIIT
3.1. Intuse krediidilimiidi teenuse liiniks on 200 eurot, 400 eurot, 600 eurot, 1200 eurot, 1600 eurot, 2000
eurot, 3000 eurot või muu summa, milleks Intus Liikmele nõusoleku annab.

4. KREDIIDILIMIIDI KONTO JA TASUD
4.1. Pärast Liikmele arvelduslaenu andmist on igal Liikmel krediidilimiidi konto. Krediidilimiidi konto on Liikme
ja Intus HLÜ vaheline tehingukonto.
4.2. Kohe pärast krediidilepingu jõustumist väljastatakse Liikmele arvelduslaen. Liige võib taotleda Intus HLÜlt ülekannet iga summa ulatuses, mis on vaba saldo piirides, Liikme MasterCardi ettemakstud kaardi kontole
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või muul kokkulepitud viisil. Liikmel on õigus kasutada lepingus ära toodud
krediidisummat kokkulepitud krediidilimiidi piires, tingimusel, et igakuised
maksed ja teised tasud on maksetähtajaks tasutud.
4.3. Arvelduslaenu intressid ja püsitasud on ära toodud Intus HLÜ Hinnakirjas.

5. TAGASIMAKSED
5.1. Krediidilimiidi konto saldot tuleb tagasi maksta igakuiste osamaksetena kuupäevaks, mis on lepingus
kokku lepitud. Igakuine tagasimakse on 20% liikmele antud krediidisummast.
5.2. Kui 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. Liige on kohustatud tasuma lepingu krediidikonto saldot ja kokkulepitud intressimäära. Intressimäär on
Määratud Hinnakirjas või kokkulepitud tingimuste alusel.
6.2. Liige on kohustatud tasuma intressi alates päevast, mis on ära toodud lepingus.
6.3. Intress arvutatakse tegeliku päevade arvu alusel.

7. MAKSEVIIVIS
7.1. Juhul, kui arve tähtaeg on möödunud ning arve on tasumata, on Liige nõus tasuma makseviivituse eest
trahvi, mis algab esimesest sissenõudmise 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 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.
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7.4. Juhul, kui Liige eirab hoolimata Intus HLÜ hoiatustest maksekohustust
ja ei maksa võlasummat ettenähtud tähtajal, saadab Intus HLÜ Liikmele
meeldetuletuseid lepinguperioodil. Liige on nõus meeldetuletuste eest maksma. Kirjade tasud on ära toodud
Hinnakirjas.
7.5. Liige nõustub tasuma kõik võla sissenõudeteenustega seotud kulud, mis on tekkinud seoses hilinenud
makse või maksmata arvetega.

8. LEPINGU LÕPETAMISE ERITINGIMUSED
8.1. Liige on kohustatud tasuma kogu saldo jäägi, kui Liige on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme
üksteisele järgneva osamaksega ja Intus HLÜ on andnud liikmele edutult vähemalt kahenädalase täiendava
tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete
tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Sellisel juhul edastab Intus HLÜ Liikme ja
lepingu andmed Intus HLÜ võla sissenõudepartnerile.
8.2. Intus HLÜ-l on õigus Liikmelt nõuda kohest tasumist, kui liige sureb või kuulutatakse välja pankrot või
ringkonnakohus on otsustanud alustada võla ümberkujundamist.
8.3. Intus HLÜ-d ei kaasata, kui makseviivitus tuleneb Liikme haigestumisest, tööta jäämisest või teistest
samalaadsetest, laenusaajast mitte olenevatest teguritest, välja arvatud siis, kui viivituse pikkus ja teised
tingimused oleksid Intus HLÜ vastu selgelt ebaõiglased. Liige peab Intus HLÜ-le tõendama, et ülaltoodud
tingimused on tõesed, viidates teguritele, mis mõjutavad tema maksevõimet. Lisaks, kui liige ei tasu oma
kohustusi ja makse on viibinud vähemalt kuus kuud, on Liige kohustatud tasuma kogu jäänud võla ning on
vajalik astuda edasisi samme.
9. KULUDE KATMISE KORD
9.1. Intus HLÜ katab kontolt debiteeritud summaga:
9.1.1. esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;
9.1.2.teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;
9.1.3. kolmandas järjekorras intressi katteks;
9.1.4. neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.
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9.2. Tekkinud intress lisatakse liikme võlale iga kuu viimasel kuupäeval.
Makstavad tasud lisatakse vastavalt samal päev, millal nad on tekkinud.

10. LAENULEPINGU ÜLEANDMINE
10.1. Intus HLÜ-l on õigus anda ilma Liikme kirjaliku nõusolekuta laenuleping või võlakiri koos kaasnevate
õiguste ja kohustustega üle kolmandale poolele, kellel on omakorda üleandmisõigus. Liikmel ei ole õigust
seda krediidilepingut koos kaasnevate õiguste ja kohustustega kolmandale poolele üle anda.

11. LEPINGU LÕPETAMISE ÕIGUS
10.1. Liikmel on õigus lepingust loobuda 7 päeva jooksul pärast seda, kui see on Intus HLÜ poolt nõusoleku
saanud. Liige on kohustatud tagastama lepingu koos kaasnevate tasudega kohe, ent mitte hiljem kui 30 päeva
jooksul alates taotluse esitamisest.
10.2. Lepingust taganemise taotlus tuleb esitada kirjalikult Intus Hoiu- ja Laenuühistu postiaadressil või eposti
aadressil.
10.3. Loobumisteatis peab sisaldama loobumisteadet, Liikme nime ja ID-numbrit või liikmesuse numbrit,
laenusummat, allkirja, aega ja kohta.
10.4. Kui Liige ei ole lepingust tingimuste kohaselt taganenud, loetakse, et Liige ei ole lepingust taganemist
taotlenud.
10.5. Kui Liige kahjustab Intus HLÜ-d, on Liige kohustatud Intus HLÜ-le põhjustatud kahju täiel määral
korvama.
Need tingimused kehtivad alates 01.05.2016.
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