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Tarbijast liisinguvõtjale edastatav lepingueelne teave  

Kooskõlas võlaõigusseaduse § 4032 lg 1 p 3 on Baltasar Liising OÜ kohustatud Teid kui tarbijat, 
lepingueelselt nõustama. Siinkohal soovib Baltasar Liising OÜ rõhutada järgmisi liisingulepingu 
sõlmimisega seotud ning liisingulepingu mittenõuetekohase täitmisega kaasnevaid asjaolusid:  

• Sõlmitavast liisingulepingust tuleneb Teile finantskohustus. Baltasar Liising OÜ soovitab enne 
liisingu taotluse esitamist ja enne liisingulepingu sõlmimist põhjalikult läbi mõelda enda rahalised 
võimalused ning periood, millal on võimalik liisingulepingut täita ning liisinguosamakseid tasuda. 
Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge Teile edastatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo 
teabeleht ja küsimuste tekkimisel, küsige kindlasti Baltasar Liising OÜ-lt täpsustavat infot.  

• Samuti soovitame Teil tutvuda Finantsinspektsiooni tarbijaveebiga www.minuraha.ee ja 
Tarbijakaitseameti tarbijaharidusliku infolehega www.laenatargalt.ee.  

• Liisingulepingu mittenõuetekohane täitmine, sh makseraskustesse sattumine ja liisingumaksete 
tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste näol. Viivist 
arvutatakse tähtaegselt tasumata laenusummalt iga viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja 
maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise määraks on vastavalt VÕS § 113 lg 1 kolmandale 
lausele liisingulepingus ettenähtud intressimäär.  

• Liisingumaksete tähtaegselt tagastamata jätmisel võidakse Teie vastu olev nõue anda 
sissenõudmiseks inkassofirmale, millega kaasnevad lisakulutused nõude sissenõudmise eest. 
Võlgnevuse sissenõudmisega seotud kohtuvälised- ja kohtukulud tasub võlgnik.  

• Võlgnevuse tekkimisel on Baltasar Liising OÜ-l õigus andmed Teie maksehäirete kohta edastada 
avalikesse registritesse, sh ASi Krediidiinfo hallatavasse maksehäireregistrisse. Maksehäirete puhul 
võib olla edaspidine laenutaotlemine olla raskendatud ka teistest finantsasutustest.  

• Kohtuväliste kaebuste ja vaidluste puhul on Teil võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole: 
www.tarbijakaitseamet.ee/et, Rahukohtu 2, 10130, Tallinn, Eesti, telefon: 6201700, nõuandetelefon: 
1330, faks: 6201701, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee.  

• Teil on õigus nõuda Baltasar Liising OÜ-lt tasuta mis tahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul lepingut 
ning sellega seonduvaid dokumente.  

• Teil on õigus liisingulepingust taganeda 14 päeva jooksul.  

• Teil on õigus tagastada liising ennetähtaegselt.  

• Teil on õigus kasutada lisateenuseid (maksepuhkus, maksegraafiku muutmine) eeldusel, et 
vastavasisuline kokkulepe Baltasar Liising OÜ-ga saavutatakse.  

• Teil on õigus liisinguleping erakorraliselt üles öelda seaduses ja liisingulepingus sätestatud alustel, 
tingimustel ja korras.  

• Baltasar Liising OÜ-l on õigus liisinguleping üles öelda seaduses ja liisingulepingus sätestatud 
alustel, tingimustel ja korras.  

• Liisingulepingu sõlmimisel tutvuge hoolega lepingutingimustega ja kui midagi jääb selgusetuks, siis 
täpsustage see üle.  

 

http://www.minuraha.ee/
http://www.minuraha.ee/
http://www.laenatargalt.ee/
http://www.laenatargalt.ee/
http://www.tarbijakaitseamet.ee/et
http://www.tarbijakaitseamet.ee/et

