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Inpay makselahenduse
lepingueelne teave
Inbank AS (edaspidi Meie) pakub tarbijatele (edaspidi Sina) krediiti Inpay makselahenduse lepingu (edaspidi Teenuseleping) alusel ja 
selles sätestatud tingimustel. Inpay makselahenduse lepingu alusel saad kasutada Sulle määratud krediidilimiiti (edaspidi Krediidilimiit).

Krediidilimiit on finantsteenus
Palun arvesta, et Krediidilimiit on finantsteenus. Teenuselepingu 
sõlmimisega ei kaasne Sulle koheseid kohustusi (v.a Inpay Kaardi 
avamise tasu ning muud Hinnakirjas vastavalt märgitud tasud), 
sest lepingu sõlmimine ei kohusta Sind Krediidilimiiti kasutusele 
võtma. Kuid pea meeles, et Krediidilimiidi kasutusele võtmisega 
kaasnevad Sulle kohustused, risk ja vastutus. 

Käitu vastutustundlikult
● Mõtle hoolikalt läbi, kas Sul on Krediidilimiiti tõesti vaja kasu-

tada. Krediidilimiidi kasutusele võtmise puhul on Sinu pea-
mine kohustus krediit tagasi maksta vastavalt Teenusele-
pingule ning peamiseks riskiks on see, et Sa ei suuda seda 
kohustust kokkulepitud viisil täita.

● Analüüsi, kas Sinu pere eelarves on piisaval määral vabu 
rahalisi vahendeid, et kõiki maksed õigeaegselt ja kokku-
lepitud summas tasuda. Vaata kriitiliselt üle enda ja oma 
pere tegelik finantsolukord ja eelarve kogu Teenuselepingu 
kehtivuse ajal. Kaalu, kas ja kuidas võivad Sinu või mõne 
Sinu pereliikme elumuutused (nt töökoha kaotus või vahe-
tus, sissetuleku vähenemine, uute kohustuste või kulude 
lisandumine, haigestumine jne) mõjutada Sinu pere eel-
arvet ja Sinu võimet Teenuselepingust tulenevaid rahalisi 
kohustusi täita.

● Me soovime, et Sa mõistaksid, mida tähendab Krediidilimiidi 
kasutusele võtmine ja et Sa hindaksid kriitiliselt seda, kas 
Krediidilimiidi kasutamine vastab Sinu vajadustele ja või-
malustele. Pöördu vajadusel asjatundja poole, kes aitab Sul 
mõista Sinu tegelikku maksevõimet.

● Esita Meile alati tõene ja terviklik teave enda finantsolukorra 
kohta. Ainult nii saame hinnata Sinu suutlikkust täita oma 
rahalisi kohustusi õigeaegselt. Me hindame Sinu suutlikkust 
Sinu poolt esitatud ja andmekogudest saadud teabe põhjal, 
tuginedes oma teadmistele ja kogemustele.

Tutvu lepingueelse teabega
Juhul kui oled pärast põhjalikku analüüsi jõudnud veendumuseni, 
et Sa soovid Krediidilimiidi kasutusele võtta ning oled suuteline 
Teenuselepingust tulenevaid kohustusi kokkulepitud viisil täitma, 
siis esita Meile taotlus ja kogu teave, mida Me küsime.

Positiivse krediidiotsuse korral esitame Sulle Krediidilimiidi 
pakkumise.

Palun tutvu enne Teenuselepingu sõlmimist hoolikalt kogu 
lepingueelse teabega, sh Euroopa tarbijakrediidi standar-
dinfo teabelehega, Teenuselepinguga, Inpay makselahenduse 
lepingu tingimustega (edaspidi Teenusetingimused), Hinnakir-
jaga ja muude kohalduvate tingimustega, millele on Teenuse-
lepingus ja Teenusetingimustes viidatud. Kõik üldised tingimu-
sed, s.o tüüptingimused, ja Hinnakiri on kättesaadavad Meie 
veebilehel www.inbank.ee. Samuti soovitame tutvuda Finant-
sinspektsiooni tarbijaveebiga www.minuraha.ee.

Analüüsi hoolikalt kõiki Teenuselepingu tingimusi. Soovi kor-
ral võrdle Meie pakkumist teiste krediidiandjate pakkumistega. 
Tee enda jaoks parim ja kõige mõistlikum finantsotsus.

Võta ühendust Meie klienditoega kohe kui Sul tekib mis tahes 
küsimusi seoses lepingueelse teabega, Teenuselepingu tingi-
mustega ja Teenusetingimustega ning Teenuselepingu sõlmi-
misega kaasnevate kohustuste ja riskidega. Selgitame Sulle 
kõiki asjaolusid põhjalikult ja selgelt. See on väga oluline, et 
Sinu otsus sõlmida Teenuseleping ja kasutada Krediidilimiiti on 
kujunenud kõiki asjaolusid põhjalikult mõistes ja arvesse võttes.

Tagasimaksed ja muud kulud
Pane tähele, et Teenuselepinguga kaasnevad Sulle kulud. Me 
oleme äriühing ja anname Krediidilimiiti kasutusele oma ärite-
gevuses, mistõttu on Krediidilimiit tasuline ning sellele lisandu-
vad intress ja teenustasud. Vastavalt konkreetsele lisateenuste 
paketile võib Sinu reaalne kulu olla muutuv kuid see ei ületa Sinu 
Teenuselepingus kokku lepitud maksimaalset krediidi kogukulu.

Sinu Teenuselepingu kohased maksekohustused on toodud Tee-
nuselepingus ning Teenusetingimustes. Krediidilimiidi tagasi-
maksmine on paindlik, kuid kord kalendrikuus maksepäeval on 
Sul kohustus tasuda Krediidilimiidi minimaalne tagasimakse vas-
tavalt Teenusetingimustele. Sa võid alati tagasi maksta minimaal-
sest tagasimaksest suurema summa.

Minimaalse tagasimakse suuruse arvutame ja esitame Sulle 
Digikanalis kalendrikuu esimesel pangapäeval. Minimaalse taga-
simakse tasumiseks tuleb Sul teha pangaülekanne AS-i Inbank 
nimel avatud maksekontole. Vajalikud rekvisiidid esitame Sulle 
Digikanalis. Palun arvesta, et puhkepäeviti ja pühade ajal või-
vad pankadevahelised maksed viibida. Tee oma makse piisava 
varuga, et see jõuaks Meie arvelduskontole maksetähtajal.

Võta Meiega ühendust kohe kui Sul tekivad makseraskused või 
kui Sa pead makseraskuste tekkimist tõenäoliseks.

Teenuselepingu rikkumise tagajärjed
Võlgnevuse korral on Sul kohustus maksta tekkinud võlgnevuselt 
Meile seadusega lubatud määras viivist, tasuda vastavalt Hinna-
kirjale meeldetuletuskirja saatmise tasu ja hüvitada sissenõud-
miskulud. Viivise arvestamine lõpeb tasumisele kuuluvate sum-
made täieliku tasumise päeval. 

Juhul kui Sa annad Teenuselepingus tõele mittevastavaid kin-
nitusi või rikud muid olulisi Teenuselepingu tingimusi või Teenu-
setingimusi, kohustud Sa maksma Meile leppetrahvi Hinnakirjas 
toodud määras.

Teenuselepingu rikkumine võib kaasa tuua selle, et Me ütleme 
Teenuselepingu üles. Teenuselepingu ülesütlemisel kohustud 
Sa tagastama Meile Krediidilimiidi kasutuses oleva summa ning 
tasuma alates Krediidilimiidi kasutusele võtmisest kuni Krediidili-
miidi kasutuses oleva summa tagastamiseni arvestatud Intressi, 
lisaks muudele Teenuselepingust tulenevatele tagajärgedele. 
Teenuselepingu ülesütlemise alused on loetletud Teenusetingi-
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mustes ja Inbank AS-i üldtingimustes.

Teenuselepingu rikkumine võib Sulle kaasa tuua inkasso-, kohtu-, 
täite- või pankrotimenetluse, samuti Sinu vara aresti, sundmüügi 
ning Sinu maksehäire avalikustamise asjakohases võlglaste 
registris. Eeltoodu võib oluliselt raskendada Sinu krediidisaamise 
võimalusi tulevikus.

Teenuselepingust taganemise õigus
Sul on õigus Teenuselepingust põhjust avaldamata taganeda 14 
(neljateistkümne) päeva jooksul Teenuselepingu sõlmimisest. 
Teenuselepingust taganemiseks esita Sooviavaldus Meie Kon-
taktandmetel. Teenuselepingust taganedes pead Meile tagas-
tama Krediidilimiidi kasutuses oleva summa ning tasuma alates 
Krediidilimiidi kasutusele võtmisest kuni Krediidilimiidi kasutu-
ses oleva summa tagastamiseni arvestatud Intressi hiljemalt 30 
(kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Sa oled 
saatnud taganemise Sooviavalduse. Vastasel juhul loeme, et Sa 
ei ole Teenuselepingust taganenud. Täpsemad tingimused on 
esitatud Teenusetingimustes.

Kaebuste lahendamine
Kui Sa pole Meie Teenuse või teenindusega rahul, siis palun tea-
vita Meid sellest Veebilehel kättesaadava „Kaebuste lahendamise 
korra“ kohaselt.

Inbank AS on krediidiasutus ning Meie tegevusalaks on finants-
teenuste pakkumine. Meie üle teostab järelevalvet Finantsins-
pektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn, www.fi.ee, tel 668 0500, 
e-post info@fi.ee).

Finantsteenuse osutaja on Inbank AS, registrikood 12001988, asukoha ja tegevuskoha aadress Niine tn 11, 10414 Tallinn, tel 640 8080, 
e-post info@inbank.ee.

Teisi suure algustähega tähistatud mõisteid kasutame selles tekstis tähenduses, mis on määratletud Inbank AS-i üldtingimustes ja Inpay 
makselahenduse lepingu  tingimustes.


