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EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO 
TEABELEHT 

 

2. Krediiditoote kirjeldus 

 

 

3. Krediidiga seotud kulud 

 

1. Krediidiandja nimi ja kontaktandmed 
Krediidiandja OÜ Nemm Auto (registrikood 10738149) 
Aadress Võru 173, 51013 Tartu 
Telefon + 372 5017 223 
E-post info@nemm.ee  
Faks +372 7333 133 
Veebiaadress http://www.nemm.ee  

 

Krediidi liik Liising 
Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir 500 eurot kuni 36 000 eurot. 
Krediidi kasutusse võtmise tingimused 
Krediidi kättesaamise viis ja aeg. 

Krediidilepingu sõlmimine on krediidi kasutusse 
võtmise eeltingimuseks. Tarbija esitab krediidiandjale 
liisingu saamiseks taotluse krediidiandja esinduses. 
Krediidileping loetakse sõlmituks, kui krediidiandja 
tuvastab tarbija isikusamasuse nõuetekohaselt, tarbija 
saab positiivse krediidiandmise otsuse ning 
krediidiandja ja tarbija allkirjastavad krediidilepingu. 

Tarbijakrediidilepingu kestus Krediidilepingu kestus on 6 kuni 36 kuud. 
Tagasimaksed ja vajaduse korral erineva 
intressimääraga laenujääkide puhul see, milliste 
tarbijakrediidilepingust tulenevate maksete katteks 
tagasimakset arvestatakse 

Tasumisele kuulub: 
1) ühekordne sissemakse liisingu taotlemisel; ja 
2) igakuised osamaksed, vastavalt maksegraafikule, mis 
koosnevad ajatatud lepingutasust, põhiosa maksest ning 
intressist.  
Arvestatud intress ja lepingutasu kuuluvad tasumisele 
igakuiselt põhiosa tagasimaksmise tähtpäeval. 
Ebapiisavate osamaksete korral loetakse, et täitmine 
toimub: 1) võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste; 
2) osamaksete; 3) sissenõutavaks muutunud intressi; ja 
4) viivise, leppetrahvide ja muude tasude ning kahjude 
katteks. 

 

Tarbijakrediidilepingu puhul, mille esemeks on asja 
omandamise, teenuse osutamise või muu lepingueseme 
finantseerimine, ning majanduslikult seotud 
tarbijakrediidilepingute puhul lepingu esemeks olev asi 
või teenus ja hind kohe tasudes (netohind) 

Sõiduauto netohind on iga sõiduauto puhul erinev. 
Konkreetse sõiduki netohinnaga saab tarbija tutvuda 
krediidiandja esinduses või kodulehel. 

 

Intressimäär aastas  Fikseeritud intressimäär on 26 % aastas. 
Krediidi kulukuse määr 
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase 
protsendimäärana krediidisummast või krediidi 
ülempiirist. 
Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda erinevaid 
pakkumisi. 

Krediidi kulukuse määr sõltub liisingu summast ja 
perioodi pikkusest, näiteks on see 35,99 % aastas, 
eeldusel, et: 
sõiduk maksab 14 000 eurot, sissemakse on 7 000 eurot,  
liisingusumma on 7 000 eurot, intressimäär on 26 % 
aastas, lepingutasu on 15 eurot kuus,  
ja lepingu kestus on 12 kuud. 
 
Kindlustamise kulusid ning võimalikke sõiduki 
registreerimiskulusid ja riigilõive ei ole kulukuse määras 
arvesse võetud. 

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. 

Jah, kasko- ja liikluskindlustusleping. Kaskokindlustus 
on kohustuslik vaid juhul, kui liisingusumma on 
7000 eurot või rohkem. 

 



 

4. Muud olulised õiguslikud aspektid 

 

Kaasnevad kulud 
Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad tasud Lepingutasu, mille tasumine ajatatakse igakuiste 

osamaksetega. Lepingutasu on arvesse võetud krediidi 
kulukuse määra arvutamisel 

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

Maksetega hilinemisega kaasneb viivis iga tasumisega 
viivitatud kalendripäeva eest. Viivisemääraks on 26 % 
aastas. 
Maksete tasumata jätmisel võivad lisanduda võlgade 
sissenõudmisteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud 
ja/või kohtutäituri tasus vastavalt teenuse osutaja 
kehtestatud hinnakirjale. Kohtutäituri tasud on 
sätestatud seaduses. 
 
 
 

 

Taganemisõigus 
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14 päeva 
jooksul. 

Jah. 

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

Jah. 
Ennetähtaegsel tagastamisel on tarbija kohustatud 
teavitama krediidiandjat kirjalikult. 

Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on krediidiandjal 
õigus saada hüvitist 

Lepingust tulenevate kohustuste osalise või täieliku 
ennetähtaegse täitmise korral on krediidiandjal õigus 
tarbijalt nõuda ennetähtaegse tasumise hüvitist summas 
kuni 1 % ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi 
summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja 
tarbijakrediidilepingus kokkulepitud 
tarbijakrediidilepingu lõppemise vaheline periood on 
pikem kui üks aasta, ja 0,5 % ennetähtaegselt 
tagasimakstud krediidi summast, kui see periood ei 
ületa üht aastat. 

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, nõudmisel esitab krediidiandja päringu tulemuse. 

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. 

Isikuandmete töötlemine 
 
 
 

Krediidiandja töötleb tarbijate isikuandmeid kooskõlas 
kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega. 
Täpsemalt vaadake meie privaatsusteatest: 
http://www.nemm.ee/  
 

 


