EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO
TEABELEHT

1.
Krediidiandja nimi ja kontaktandmed
Krediidiandja

Multitude Bank p.l.c.

Aadress

ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira, GZR1027,
Malta

Telefon

(+356) 2092 7700 (Malta), +(372) 6 652 420 (Eesti)

E-post

ferratum@ferratumbank.ee
(+356) 2092 7710 (Malta), (+372) 6 652 421 (Eesti)

Faks
Veebiaadress

www.ferratumbank.ee

2.
Krediiditoote kirjeldus
Krediidi liik

Tagatiseta laenulimiit (vaba tagasimaksega).

Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir

Maksimaalne krediidilimiit on 5000 eurot, kuid kliendil võib olla väiksem
krediidilimiit, mis kehtestatakse krediidiandja poolt läbiviidud hindamise
alusel. Krediidilimiiti võidakse krediidilepingu kehtivuse ajal muuta.

Krediidi kasutusse võtmise tingimused Krediidi
kättesaamise viis ja aeg.

Lepingu sõlmimine on krediidi kättesaamise eeltingimuseks. Pärast
krediidiandja poolset krediiditaotluse aktsepteerimist (mis sõltub kõigi
asjaomaste eeltingimuste täitmisest, sealhulgas kliendi tuvastamine (ja
vajaduse korral kontroll)) ja kliendi poolsest pakkumuse aktsepteerimisest,
maksab krediidiandja krediidi välja kliendi poolt näidatud kliendi enda
nimel olevale pangakontole.

Tarbijakrediidilepingu kestus

Leping on sõlmitud määramata ajaks, kuid võidakse lõpetada kummagi
poole poolt lepingu üldtingimuste kohaselt.

Tagasimaksed ja vajaduse korral erineva
intressimääraga laenujääkide puhul see, milliste
tarbijakrediidilepingust tulenevate maksete katteks
tagasimakset arvestatakse

Tasumisele kuulub:
15 päeva jooksul arve väljastamisest miinimummakse, milleks on; (a) 5%
kliendi poolt võlgnetavast summast (krediit koos teenustasudega) või (b)
10 eurot, sõltuvalt sellest, kumb on suurem. Kui kogu krediidiandjale
võlgnetav summa koos kohaldatavate tasudega jääb alla 10 euro, tuleb kogu
maksmisele kuuluv summa tasuda sellise tähtaja jooksul. Edaspidi toimub
tagasimaksmine krediidiandja poolt väljastatud arvete alusel vähemalt iga
30 päeva järel. Intress ja/või tasud makstakse järgmiselt:
Ebapiisavate maksesummade tasumise korral on nende kasutamise
järjekord
järgmine:
(1)
maksmisele
kuuluvate
summade
sissenõudmiskulud; (2) krediit; (3) intress; (4) muud kohaldatavad tasud ja
kliendi poolt võlgnetavad summad.

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

See on erinev sõltuvalt kliendi poolt kasutuselevõetud summast. See on
erinev sõltuvalt kliendi poolt kasutuselevõetud summast. Nt 2000 euro
suuruse krediidi korral tuleb kliendil tagasi maksta 2438,52 eurot. Eespool
toodud arvutuse aluseks on 40.4785% intressi aastas krediidi saldolt
eeldusel, et krediit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus ning
makstakse tagasi 12 võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel
alates kuu aja möödumisest krediidi kasutusse võtmisest.
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3.
Krediidiga seotud kulud
Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad
tarbijakrediidilepingus kohaldatavad intressimäärad
Krediidi kulukuse määr
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase
protsendimäärana krediidisummast või krediidi
ülempiirist. Krediidi kulukuse määra abil saab
võrrelda erinevaid pakkumisi.

Kliendi avatud krediidisaldo suhtes kehtib fikseeritud intress 40.4785%
aastas.

Krediidi kulukuse määr erineb sõltuvalt kasutusele võetud krediidi
suurusest.
Nt 2000 euro suuruse krediidi korral on krediidi kulukuse määr 48,90%
aastas. Eespool toodud arvutuse aluseks on intress 40.4785% aastas krediidi
saldolt eeldusel, et krediit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus
ning makstakse tagasi 12 võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel
alates kuu aja möödumisest krediidi kasutusse võtmisest.

Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks
pakutavatel tingimustel on kohustuslik
— sõlmida kindlustusleping või
— Ei;
— muu kõrvalleping
— Ei.
Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole
krediidiandjale teada, ei sisaldu need krediidi kulukuse
määras.
Kaasnevad kulud
Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad tasud

Alates teisest krediidi kasutusele võtmisest kliendi arveldusarvele
kohustub klient tasuma laenu kasutuselevõtutasu 3% kliendi poolt
kasutusele võetud krediidi summast.

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

Maksega hilinemisel kaasnevad viivis ja hüvitis meeldetuletuskirjade
saatmise eest. Viivisemäär on 40.4785% aastas võlgnetavatelt summadelt.
Krediidiandjal on õigus nõuda hüvitist krediidiandja poolt saadetud
meeldetuletuskirjade eest. Esimene meeldetuletuskiri iga sissenõutavaks
muutunud kohustuse kohta saadetakse kliendile tasuta. Teise
meeldetuletuskirja eest kohustub klient tasuma 5 eurot. Pärast laenulepingu
lõppemist kohustub klient tasuma saadetud meeldetuletuskirjade eest
järgnevalt: esimene meeldetuletuskiri 15 eurot juhul, kui nõue kliendi vastu
on kuni 500 eurot; 20 eurot juhul, kui nõue kliendi vastu on vahemikus 501
– 1000 eurot; 25 eurot juhul, kui nõue kliendi vastu on üle 1000 euro. Teise
ja kolmanda meeldetuletuskirja eest kohustub klient tasuma 5 eurot.
Maksete tasumata jätmisel võivad lisanduda võlgade sissenõudmisteenuse
osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud.

4.
Muud olulised õiguslikud aspektid
Taganemisõigus
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14
päeva jooksul.

Jah, täpsemalt kirjeldatud punktis 5. b).

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

Jah.

Päringud andmekogudest
Krediidiandja peab Teile andma viivitamata ja tasuta Krediidiandjal on õigus tutvuda andmebaasidega ilma kliendi täiendava
teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui
nõusolekuta.
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.
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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, läbi veebilehe, e-posti või posti teel tasuta

5.
Lisateave finantsteenuste kaugturustuse korral
a) krediidiandjaga seotud teave
Registreeritud Malta äriühingute registris [Registry of
Companies] registreerimisnumbri
C56251
all.
Litsentseeritud Malta Finantsteenuste Ameti [Financial Services Authority]
poolt krediidiasutusena litsentsinumbriga C56251.

Registreerimine

Malta Financial Services Authority
(http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx),
Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta

Järelevalveasutus

b) tarbijakrediidilepinguga seotud teave
Laenusaajal on õigus laenulepingust taganeda 14 päeva jooksul alates
laenulepingu sõlmimisest tehes eelnimetatud tähtaja jooksul pangale
vastavasisulise avalduse. Avaldus tuleb edastada käesolevas teabelehes
toodud panga kontaktidel. Laenusaaja kohustub viivitamata, kuid mitte
hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest, maksma
pangale tagasi laenusumma ja sellelt laenusumma kasutusse võtmisest kuni
tagastamise päevani arvestatud lepingujärgse intressi. Kasutatakse
allkirjastatud teate saatmise teel aadressile ST Business Centre, 120 The
Strand, Gzira, GZR1027,
Malta, või E-posti aadressile: ferratum@ferratumbank.ee. Teade peab
sisaldama vähemalt kliendi nime ja identifitseerimisnumbrit, avaldust,
millest nähtub selge taganemiskavatsus, kohustus maksta kõik summad
tagasi põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui kolmekümmend (30)
järjestikust päeva pärast teatamist, kliendi allkiri ja allkirjastamise kuupäev.
Kui kliendil on taganemise ajal tasumata summasid, kohaldatakse
taganemist selliste summade suhtes.
Sellisel juhul tasub klient kõik võlgnetavad summad ilma põhjendamatu
viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva pärast taganemisteate
saatmise kuupäeva.
Kui klient ei kasuta taganemisõigust eespool nimetatud tähtaja jooksul ja
tingimustel, on klient kohustatud laenulepingut täitma.

Taganemisõigus

Liikmesriik, mille õiguse alusel krediidiandja enne
tarbijakrediidilepingu sõlmimist Teiega suhteid loob

Malta

Tingimus tarbijakrediidilepingu suhtes kohaldatava
õiguse ja/või kohtualluvuse kohta

Krediidilepingu suhtes kohaldatakse Malta õigust. Klientide suhtes
kehtivad Eesti õiguse kohustuslikud sätted

Keelte kasutamise kord

Lepingueelne teave ja lepingutingimused edastatakse eesti keeles. Teie
nõusolekul suhtleme Teiega tarbijakrediidilepingu kehtivusaja jooksul eesti
keeles.

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

Kliendil on ka võimalus esitada kaebus otse või läbi Malta Finantsteenuste
Ameti [Malta Financial Services Authority]
(http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard,
BKR 3000, Malta, või Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjonile
aadressil Pronksi12, 10117 Tallinn, Eesti või või veebiaadressil
www.komisjon.ee või
tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste
lahendamise ODR platvormi
vahendusel
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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