F24, LAENULEPING, EE-●-201●
Kliendi nr: ●-201●
Tallinn, ● ● 2018
Käesolev laenuleping (edaspidi “Laenuleping”), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis,
edaspidi “Eritingimused”), üldtingimustest (Laenulepingu II jaotis, edaspidi „Üldtingimused“) ja Laenulepingu aluselt
tehtavate maksete graafikust (Laenulepingu III jaotis, edaspidi „Maksegraafik”), on sõlmitud Eritingimustes
Laenusaajana ja Laenuandjana (edaspidi mõlemad eraldi nimetatud ka „Pool“ ja koos „Pooled“) sätestatud isikute vahel
Laenulepingus sätestatud tingimustel.

I ERITINGIMUSED
LAENUANDJA
Ärinimi

Registreerimisnumber

Capitalia Finance, AS

12822836

Pank SWIFT ja kontonumber

Juriidiline aadress

NDEAEE2X, EE941700017003927270

Tartu mnt 84a, Tallinn 10112

Esindaja

Telefon ja e-mail

●, volikirja alusel

+372 5199 0880, finantseerimine@capitalia.com

LAENUSAAJA
Ärinimi

Registreerimisnumber

●

●

Pank SWIFT ja kontonumber

Juriidiline aadress

●, ●

●

Esindaja

Telefon ja e-mail

●

+372 ●

LAEN
Laenu summa

Laenu tähtaeg

● EUR (● EUROT)

● KUUD

Lepingutasu

Intressimäär

● EUR (● EUROT)

●% (● PROTSENTI) kuus

Laenu sihtotstarve

●
Muud tingimused

●
Lisatingimused

LAENUANDJA JA ● IK ● VAHEL SÕLMITAVA KÄENDUSLEPINGU ALUSEL ANTUD KÄENDUS
(EDASPIDI „TAGATIS“)
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II ÜLDTINGIMUSED
1. Lepingu ese
1.1. Laenulepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel laenab Laenuandja Laenusaajale Eritingimustes Laenuna
sätestatud rahasumma ja Laenusaaja kohustub Laenu koos intressidega tagastama Laenulepingu Maksegraafikus
kehtestatud tähtaegadel ja summades.
1.2. Laenulepingust tuleneva Laenu Laenusaajale väljamaksmise eeltingimuseks on Laenulepingust tulenevate kõikide
Laenuandja nõuete tagamiseks Eritingimustes sätestatud Tagatiste andmine või seadmine Laenuandja kasuks,
selleks vajalike kokkulepete sõlmimine ning vajadusel Tagatise registreerimine vastavas registris (kinnistusregister,
kommertspandiregister vms).
1.3. Laenu väljastamiseks ja Laenuga seotud dokumentide vormistamiseks tasub Laenusaaja Laenuandjale Laenu
tingimustes sätestatud summas Lepingutasu. Lepingutasu peetakse kinni Laenusaaja pangakontole kantavast Laenu
summast;
2. Laenu väljastamise, kasutamise ja tagasimaksmise tingimused
2.1. Laenuandja kannab Laenu summa, millest on kinni peetud Lepingutasu, Laenusaaja pangakontole 3 (kolme)
tööpäeva jooksul pärast seda, kui Laenusaaja on Laenulepingu allkirjastanud ning Laenulepingust tulenevate
Laenuandja nõuete tagamiseks on kehtivalt antud Eritingimustes sätestatud Tagatis. Laenuandjal on õigus Laenu
väljastamisest keelduda, kui Laenuandja on tuvastanud enne Laenu väljamaksmist Üldtingimuste punktis 3.3
nimetatud mis tahes kohustuse olulise rikkumise.
2.2. Laenusaaja maksab Laenuandjale Laenult intressi Eritingimuste sätestatud määras, mida arvestatakse Laenu
tagastamata põhiosalt iga päeva eest alates Laenu väljamaksmise päevast (kaasa arvatud) kuni Laenulepingu järgse
viimase tagasimakse päevani (välja arvatud). Intressi arvutamisel lähtutakse 30-päevasest kuust ja 360-päevasest
aastast.
2.3. Kõik Laenusaaja maksed Laenuandjale tehakse Laenu valuutas ja Laenuandjal on õigus konverteerida saadud
summad vastavalt Laenuandja panga vahetuskursile.
2.4. Maksetega viivitamisel tasub Laenusaaja Laenuandjale viivist 0,25% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud
päeva eest.
2.5. Kui Laenusaaja on kohustatud üheaegselt tasuma Laenulepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse tehtud
maksetest esimeses järjekorras leppetrahvid, seejärel sissenõutavaks muutunud viivised, siis sissenõutavaks
muutunud intressid ja lõpuks sissenõutavaks muutunud Laenu põhiosa maksed vastavalt nende sissenõutavaks
muutumise järjekorrale.
2.6. Laenuandja nõudmisel kohustub Laenusaaja edastama Laenuandjale 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates vastava
nõude saamisest pangakonto väljavõtte, mis tõestab Laenusaaja äritegevuse jätkumist. Lepingu kehtivusaja jooksul
kohustub Laenusaaja teavitama Laenuandjat 3 (kolme) tööpäeva jooksul uute pangakontode avamisest. Laenusaaja
võtab kohustuse esitada Laenuandjale 10 (kümme) kalendipäeva pärast Laenu laekumist pangakonto väljavõtte
tõendina, et Laenu on kasutatud Laenulepingus sätestatud eesmärgil.
2.7. Kuni Laenulepingust tulenevate kõigi Laenusaaja kohustuste täieliku täitmiseni on Laenusaajal ilma Laenuandja
eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud:
2.7.1. täielikult või osaliselt omandada või võõrandada ettevõtet, samuti alustada uusi või peatada olemasolevaid
äritegevusi;
2.7.2. väljastada või tagastada laene, väljastada garantiisid või muid tagatisi või võtta muid sarnaseid kohustusi
Laenusaajaga seotud isikutele (mh osanikele, aktsionäridele või juhtorganite liikmetele) ja nendega seotud
isikutele või sõlmida nende isikutega muid lepinguid, mis ei ole Laenusaaja tavapärase majandustegevuse
teostamise raames vajalikud;
2.7.3. võtta või anda laene, garantiisid, hüpoteeke, muid tagatisi või teha muid sarnaseid tehinguid;
2.7.4. võtta lepingulisi kohustusi, mille rahaline väärtus ületab nimetatud kohustuste kehtivusperioodi jooksul
Laenu summat;
2.7.5. müüa või osta osalusi äriühingutes;
2.7.6. algatada Laenusaaja jagunemist, ühinemist, ümberkujundamist, likvideerimist, saneerimist või
maksejõuetuks kuulutamist.
2.8. Laenusaaja kohustub 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast vastava nõude esitamist Laenuandja poolt lubama
Laenuandja poolt volitatud isikul külastada Laenusaaja valdusi ja ruume, kus teostatakse Laenusaaja äritegevust
ning korraldama Laenuandja poolt volitatud isiku nõudmisel ja osalusel Laenusaaja vara ülevaatamine, audit või
muude toimingute teostamine, mis võivad olla vajalikud Laenusaaja finantsolukorra ja kohustuste täitmise
kontrollimiseks.
2.9. Punktidest 2.7 ja 2.8 tuleneva iga Laenusaaja kohustuse (või keelu) rikkumise eest või juhul, kui Laenuandja on
viivitanud punktis 2.6 nimetatud kohustuse täitmisega rohkem kui 5 (viis) päeva ja ei ole vastavat rikkumist
heastanud ka 5 (viie) päeva jooksul pärast Laenuandja vastavasisulist hoiatust, kohustub Laenusaaja tasuma
Laenuandjale leppetrahvi 10% põhiosa summast iga üksiku rikkumisjuhtumi eest. Leppetrahv tuleb tasuda 5 (viis)
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päeva jooksul vastava nõude saamisest Laenuandjalt. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Laenusaajat rikutud
kohustuse täitmisest.
2.10. Laenusaaja olemasolevad laenud ja tagatiste väärtus on olulised tegurid Laenu väljastamise ja Intressimääraga
seotud otsuste tegemisel, juhul kui Laenusaaja on rikkunud Lepingu punkti 2.7.2 või 2.7.3 klauslit võib Laenuandja
ühepoolselt Intressimäära suurendada ühe protsendi võrra kuus. Uus Intressimäär jõustub automaatselt alates
hetkest, mil Laenusaaja on rikkunud punkte 2.7.2 või 2.7.3. Laenusaaja saadab uuendatud maksegraafiku Laenusaaja
juriidilisele aadressile ja elektroonpostiga. Kui Laenusaaja ei soovi Laenu uue Intressimääraga kasutada, on
Laenusaajal õigus Laen tagasi maksta vastavalt punktile 3.2;
3. Laenulepingu täitmine ja ennetähtaegne lõpetamine
3.1. Laenuleping jõustub hetkest, mil mõlemad Pooled on Laenulepingu allkirjastanud, ja kehtib kuni kõigi
Laenulepingust tulenevate rahaliste kohustuste täieliku täitmiseni.
3.2. Laenusaajal on õigus Laen ennetähtaegselt tagastada teavitades sellest Laenuandjat kirjalikult 5 (viis) tööpäeva
ette, kuid mitte varem kui 6 (kuus) kuud lepingu sõlmimisest. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral tasub
Laenusaaja Laenuandjale intressid järgmise maksetähtajani jäänud kogu perioodi eest, alates päevast mil Laen
Laenuandjale tagastati.
3.3. Laenuandjal on õigus Laenuleping ilma etteteatamiseta üles öelda ja nõuda Laenu põhisumma, intresside,
leppetrahvide ja muude Laenulepingust tulenevate kohustuste viivitamatut (mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva
jooksul Laenuandjalt Laenulepingu ülesütlemise avalduse kättesaamisest) tasumist kui Laenusaaja on
Laenulepingut oluliselt rikkunud. Kui Laenusaaja rikub Laenulepingut oluliselt enne Laenu väljamaksmist
Laenusaajale, on Laenuandjal õigus Laenulepingust etteteatamiseta taganeda. Laenulepingu oluliseks rikkumiseks
loetakse eelkõige, kuid mitte ainult, iga alljärgnev olukord:
3.3.1. Laenusaaja on rikkunud Laenulepingu punktides 2.7 ja 2.8 toodud mistahes kohustusi;
3.3.2. Laenusaaja on rikkunud Laenulepingu punktis 2.6 toodud kohustust ja ei ole rikkumist vastavalt punktis
2.9 toodud tingimustele heastanud;
3.3.3. Laenusaaja on viivitanud Laenulepingust tuleneva mistahes maksega rohkem kui 5 (viis) tööpäeva;
3.3.4. Laenusaaja osas on algatatud ühinemis,- jagunemis-, ümberkujundamis,- likvideerimis-, saneerimis- või
muu reorganiseerimismenetlus või maksejõuetuks kuulutamise menetlus või täitemenetlus;
3.3.5. Laenusaaja on esitanud Laenuandjale valeinfot ja/või võltsitud dokumente või varjanud või jätnud
avaldamata Laenuandja eest Laenulepingu või Tagatisega seotud informatsiooni;
3.3.6. Laenusaaja ei ole kasutanud Laenu Laenulepingu Eritingimustes sätestatud sihtotstarbel;
3.3.7. Laenuandja hinnangul ei ole Laenulepingust tulenevate nõuete tagamiseks antud Tagatis piisav kõikide
Laenulepingust tulenevate nõuete tagamiseks, muu hulgas kui (i) käendaja on likvideeritud või tema suhtes
on algatatud punktis 3.3.4 nimetatud mistahes menetlust, (ii) käendaja on tunnistatud maksejõuetuks või
kuulutatud kadunuks, töövõimetuks või surnuks või (iii) on Tagatiseks oleva eseme või vara väärtus
vähenenud mistahes põhjusel tasemeni, mis on vähem kui 80% (kaheksakümmend protsenti) Laenu
tagastamata põhiosa summast, ning Laenusaaja ei ole 2 (kahe) nädala jooksul alates hetkest, kui
Laenuandja vastava nõude Laenusaajale saatis, Tagatise väärtust vastavalt taastanud või seda asendanud
(mh kui Pooled ei ole uues käendajas kokkuleppele jõudnud) või on Laenuandjal alust arvata, et Laenusaaja
seda ei tee või ei ole võimeline tegema;
3.3.8. Laenusaaja pangakontod ja/või varad on arestitud ja/või on Tagatise suhtes esitatud kolmandate isikute
poolt muid nõudmisi;
3.3.9. Laenusaaja ei ole teavitanud Laenuandjat oma mistahes bilansivälistest kohustustest.
3.4. Laenuandjal on õigus loovutada Laenulepingust tulenevad rahalised nõuded Laenusaaja vastu osaliselt või tervikuna
kolmandatele isikutele või anda rahaliste kohustuste sissenõudmise õigus üle kolmandale isikule ning sellega
seonduvalt avaldada vastavatele kolmandatele isikutele ning avalikes andmebaasides (mh krediidivõimelisuse
hindamise võimaldamiseks või muul sarnasel eesmärgil peetavas maksehäire- või muus registris) Laenulepingut ja
Laenusaajat puudutavaid Laenuandja äranägemise kohaselt asjakohaseid andmeid, muu hulgas isikuandmeid. Juhul,
kui Laenuandja annab rahaliste kohustuste Laenusaajalt sissenõudmise õiguse üle kolmandale isikule, kohustub
Laenusaaja lisaks vastavate rahaliste kohustuste täitmisele hüvitama Laenuandjale ja sissenõudjale täies ulatuses ka
sissenõudmisega seotud kulutused. Pooled lepivad kokku, et Laenuandja poolt rahaliste kohustuste sissenõudmiseks
volitatud kolmandatel isikutel on õigus nõuda eespool nimetatud sissenõudmise kulusid vastavalt oma hinnakirjale
otse Laenusaajalt.
3.5. Laenu tagasimaksmise hilinemise või Lepingu punkti 2.6 nõuetele mittevastavuse korral saadab Laenuandja
Laenusaajale ja esindajale meeldetuletused laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise edasilükkamisest.
Laenuandjal on õigus tagasi nõuda kirja ettevalmistamise ja saatmisega seotud kulud vastavalt laenuandja veebilehel
toodud hinnakirjale;
4. Konfidentsiaalsus
4.1. Kõik mis tahes kujul äri, finants, analüütilised, operatiivsed jms informatsioon või andmed, millel on faktuaalne
või potentsiaalne kaubanduslik väärtus, mis ei ole kolmandatele isikutele teada ning on seotud Laenusaaja ja tema
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äritegevusega (edaspidi "Konfidentsiaalne teave") jäävad konfidentsiaalseks edastades Laenuandjale, välja
arvatud paragrahv 4.3. esitatud teabe ulatuses.
4.2. Laenuandja ei avalikusta ega tee kättesaadavaks konfidentsiaalset teavet täielikult või osaliselt teistele osapooltele,
kes pole käesolevas Laenulepingus nimetatud, samuti ei kasutata teavet kaubanduslikel eesmärkidel Laenusaaja
eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud paragrahv 4.3. esitatud teabe ulatuses.
4.3. Laenusaaja on teadlik ja nõustub, et tema laen on investeerimiseks esindatud ühisrahastusplatvormil. Selle
Laenulepingu allakirjutamisel on Laenusaaja teadlik, et Laenuandja tagab investoritele vajaliku finantsalase teabe
Laenu kohta, Laenusaaja isikuandmeid avalikustamata;
5. Muud sätted
5.1. Laenusaaja kinnitab, et Laenulepingu allkirjastamise päeva seisuga puuduvad tal mistahes bilansiväliseid
kohustused ning ta ei ole sõlminud mistahes kokkuleppeid selliste bilansiväliste kohustuste võtmiseks.
Laenusaaja kinnitab, et on esitanud Laenuandjale kogu vajaliku teabe enda finantsseisundi ja maksekäitumise
hindamiseks ning esitatud teave või sellega seoses Laenusaaja poolt Laenuandjale esitatud dokumendid on
tõesed, asjakohased ja kajastavad tegelikku olukorda. Laenusaaja kinnitab ka, et tal ei ole mistahes pahauskseid,
õigusvastaseid või muid kavatsusi või informatsiooni, mis võiksid negatiivselt mõjutada Laenu väljastamise
otsust.
5.2. Juhul kui Laenusaaja soovib Laenuandjale jätta tagasisidet või esitada kaebusi, siis saab seda teha e-posti
aadressil support@capitalia.com. Kõik kaebused vaadatakse üle juhtkonna poolt ja lahendatakse hiljemalt 7
päeva jooksul.
5.3. Laenulepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kõik Laenulepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused
lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele Harju Maakohtus.
5.4. Pooled lepivad kokku, et Laenuleping sisaldab kõiki Poolte vahelisi Laenuga seonduvaid kokkuleppeid ning
Pooled ei loe Laenulepingu tingimusteks mingisuguseid Poolte varasemaid tahteavaldusi, tegusid ega
kokkuleppeid, mida ei ole Laenulepingus otseselt sätestatud.
5.5. Laenulepingut võib muuta üksnes Poolte kirjaliku või elektroonilises vormis kokkuleppega. Muus vormis
kokkulepped ei ole Pooltele täitmiseks siduvad. Käesolevas punktis sätestatud korras tehtud Laenulepingu
muudatused ja parandused on Laenulepingu lahutamatuks osadeks.
5.6. Laenulepingus kasutatakse suure algustähega mõisteid neile Laenulepingu tekstis antud tähenduses, muu hulgas
Eritingimustes antud tähenduses.

III MAKSEGRAAFIK
Maksepäev

Laenu saldo

Kuumakse

Põhiosa makse

Intressimakse

ALLKIRJAD
Laenuandja

Laenuvõtja

/allkirjastatud digitaalselt/
●

/allkirjastatud digitaalselt/
●

4

KÄENDUSLEPING, EE-●-201●
Kliendi nr: •-201•
Tallinn, • • 201•
LAENUANDJA (CAPITALIA):
Ärinimi: Capitalia Finance, AS

Reg.nr.: 12822836

Juriidiline aadress: Tartu mnt 84a, Tallinn 10112

Telefon.: +372 5199 0880

Konto: EE941700017003927270, Luminor Bank AS

E-mail: finantseerimine@capitalia.ee

Esindaja: ●

Isikukood: ●

Esindamise alused: volikirja alusel
KÄENDAJA:
Ees- ja perekonnanimi: ●

Isikukood: ●

Elukoht: ●

Telefon: ●

LAENUSAAJA:
Ärinimi: ●

Reg.nr.: ●

Juriidiline aadress: ●

Telefon: ●

Esindaja: ●

Isikukood: ●

Esindamise alused: Põhikiri
Käesolevaga sõlmivad Laenuandja ja Käendaja (edaspidi eraldi nimetatuna ka Pool ja koos nimetatuna Pooled)
Laenuandja ja Laenusaaja (edaspidi nimetatud ka Põhivõlgnik) vahel ● sõlmitud laenulepingust nr EE-●-201● (edaspidi
„Laenuleping“) tulenevate nõuete tagamiseks vabal tahtel, ilma pettuse ja ähvardusteta ning heas usus käenduslepingu
(edaspidi „Käendusleping“) alljärgnevatel tingimustel:
Käendaja vastutab Laenuandja ees Käenduslepingus sätestatud ulatuses kõikide Laenulepingust tulenevate
Põhivõlgniku olemasolevate ja tulevaste kohustuste eest, muu hulgas põhisumma tagasimaksete, intressi, viivise,
leppetrahvi, kahjuhüvitise ja kulude hüvitamise eest, samuti Laenuandja ja Põhivõlgniku kokkuleppel
Laenulepingus sätestatud laenusumma suurenemisel Laenulepingus sätestatud krediidilimiidi ulatuses. Käendaja
kinnitab, et ta on tutvunud Laenulepingu tingimustega, ta on Laenulepingu sisust (mh Põhivõlgniku kohustustest
ja käendatavate kohustuste suurenemise võimalusest) ja võimalikest tagajärgedest teadlik ning Laenulepingu
sisu ja võimalikud tagajärjed on talle arusaadavad.
Käendaja vastutuse rahaline maksimumsumma on ● EUR (● eurot). Nimetatud maksimumsumma ei piira
Laenuandja õigust esitada Käendaja vastu nõudeid, mis tulenevad Käendaja kohustuste rikkumisest, millisel
juhul on Laenuandjal õigus nõuda rikkumise korral Käendajalt viivist ja kahju hüvitamist ka juhul, kui sellised
nõuded ületavad käesolevas punktis märgitud Käendaja vastutuse rahalist maksimumsummat.
Käendaja vastutab Laenuandja ees Laenulepingust tulenevate Põhivõlgniku kohustuste täitmise eest solidaarselt
Põhivõlgnikuga.
Käendaja kohustub jälgima, et Põhivõlgnik täidab oma kohustusi Laenuandja ees nõuetekohaselt, ja tasuma
asjakohased summad Põhivõlgniku asemel viivitamatult Laenuandjale, kui Põhivõlgnik oma rahalist kohustust
Laenuandja ees nõuetekohaselt ei täida.
Käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamisel on Laenuandjal õigus nõuda Käendajalt iga
võlgnetava päeva eest viivist 0,25% (null koma kakskümmend viis protsenti) tähtaegselt tasumata summalt
päevas kuni võlgnetava kohustuse nõuetekohase täitmiseni.
Käenduslepingu eesmärk on Laenuandjale tagatise andmine ka Põhivõlgniku poolt vastuväite esitamise puhuks.
Eelnev tähendab, et muu hulgas ei ole Käendajal õigust esitada Käenduslepinguga tagatud Põhivõlgniku
kohustuse lõppemise või vähendamise vastuväidet Põhivõlgniku makseraskuste, maksejõuetuse, likvideerimis-,
saneerimis- või pankrotimenetluse või mis tahes muu Põhivõlgniku kohustuste ümberkujundamise menetluse
korral.
Käendaja kohustub hoiduma ilma Laenuandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta mis tahes tegevustest ja
toimingutest, mis võivad mõjutada Käendaja võimet täita Käenduslepingust tulenevaid kohustusi, mh mitte
tegema toiminguid, mis on suunatud Käendaja vara võõrandamise, koormamise või väärtuse vähendamise
kaasatoomisele ega võtma muid kohustusi (mh mitte andma või võtma laenu/krediiti).
Käendaja on kohustatud viivitamatult teavitama Laenuandjat asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada Käendaja
võimet täita Käenduslepingust tulenevaid kohustusi. Igal juhul, kuid mitte ainult, loetakse käesoleva punkti
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mõttes oluliseks asjaoluks olukorrad, mil Käendaja on esitanud kohtule avalduse Käendaja võlgade
ümberkujundamiseks või võlgniku pankrotiavalduse; samuti kui Käendaja vastu on esitatud suuremas summas
kui ● eurot maksekäsu kiirmenetluse avaldus või varaline hagi, pankrotihoiatus, pankrotiavaldus või avaldus
täitemenetluse algatamiseks.
Käendaja kinnitab, et ta sõlmib käesoleva Käenduslepingu oma majandus- ja kutsetegevuse raames.
Käenduslepinguga seotud teated, nõudekirjad, ülesütlemis- jms avaldused peavad olema kirjalikus või elektroonilises
vormis, st allkirjastatud Poole poolt omakäeliselt või digitaalselt. Poole edastatud teade loetakse teise Poole poolt
kättesaaduks, kui teade on Poolele (i) üle antud allkirja vastu, (ii) saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga
Käenduslepingus näidatud Poole aadressil või aadressil, mille on Pool kirjalikult või elektroonilises vormis
teisele Poolele viimasena teavitanud ja postitamisest on möödunud 3 (kolm) päeva,või (iii) saadetud e-posti teel
Käenduslepingus näidatud Poole e-posti aadressil või e-posti aadressil, mille on Pool kirjalikult või
elektroonilises vormis teisele Poolele viimasena teavitanud, millisel juhul loetakse teade kättesaaduks e-kirja
saatmise päevale järgneval esimesel tööpäeval (st päeval, mis ei ole laupäev, pühapäev ega riigi- või
rahvuspüha).
Käendaja nõustub sellega, et Käenduslepingu täitmise ja sissenõudmise tegevuse tagamiseks on Laenuandjal õigus
töödelda Käendaja isikuandmeid ning nõuda ja saada Käendaja isikuandmeid kolmandatelt isikutelt. Käendaja
nõustub sellega, et Laenuandja annab teda käsitlevad andmed, sh isikuandmed ja tema tehtud tehingute andmed
Laenuandjale teenuseid osutavatele kolmandatele isikutele Käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmise
tagamiseks.
Leping jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt ja kehtib kuni ● või kuni Laenulepingust tulenevate kõikide
kohustuste, mille eest Käendaja Käenduslepingu alusel vastutab, nõuetekohase täitmiseni Põhivõlgniku ja/või
Käendaja poolt või kohustuste üleminekuni kolmandale isikule juhul, kui Käendaja ei ole andnud nõusolekut
vastutada kohustused üle võtnud kolmanda isiku eest. Käenduslepingu lõppemine ei mõjuta Käendaja vastutust
enne Käenduslepingu lõppemist tekkinud kohustuste eest.
Käenduslepingut võib muuta ja kokkuleppega lõpetada üksnes Poolte kirjaliku või elektroonilises vormis
kokkuleppega. Muus vormis kokkulepped ei ole Pooltele täitmiseks siduvad.
Käenduslepingu sõlmimisel, täitmisel, tõlgendamisel ja Käenduslepingust tulenevate nõuete maksmapanekul
kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui Käendajaks on oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik või
isik, kes on asunud pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui ta viib sinna üle oma tegevuskoha või
asukoha või kelle tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, lahendatakse vaidlus Harju
Maakohtus.
Paberkandjal sõlmitud Käendusleping allkirjastatakse Poolte poolt omakäeliselt kahes võrdset juriidilist jõudu
omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar. Elektrooniliselt sõlmitud Käenduslepingu
allkirjastavad Pooled digitaalselt..
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