
Lepingueelne teave 
 
 

Mõisted: 
 
 

Laenusaaja või klient on eraisik, kes on sõlminud Bondora AS-ga kasutus ja/või laenulepingu.
 

Laenuandja või portaal on Bondora AS, mis on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodi 11483929 all,

asukohaga A.H Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti Vabariik.
 

Bondora on internetis aadressil www.bondora.ee asuv ja Bondora AS poolt hallatav e-teenuse keskkond.
 

Kasutajakonto on Bondora konto, mille peab laenusaaja looma laenutaotluse esitamisel.
 

Laenusumma on rahasumma, mille anname Sinu käsutusse laenulepingu alusel.
 

Leping on Bondora AS-i ja laenusaaja vahel sõlmitud laenuleping.
 

Graafik on laenulepingu tingimuste põhjal koostatud laenusumma ja intresside tagasimaksetable. Graafik on

nähtav igal ajal laenusaaja Bondora kasutajakontol ning seal on toodud maksete summad, arv ja tasumise

tähtpäevad.
 

 
 

Lepingu sõlmimine 
 
 

Enne laenulepingu sõlmimist mõtle läbi oma rahalised võimalused ja kohustused. Mõtle ka läbi olukord, kus

kaotad ootamatult töö või sissetulek väheneb. Laenusaaja laenumaksed ei tohiks olla üle 50% igakuisest

sissetulekust.
 

Enne  laenutaotluse  esitamist  või  koos  laenutaotluse  esitamisega  peab  laenusaaja  looma  Bondora

kasutajakonto.
 

Laenusaaja on kohustatud esitama laenutaotluses õiged ja asjakohased andmed. Bondora AS-il on õigus

pöörduda õiguskaitse organite poole, kui tekib kahtlus, et andmed on võltsitud või kasutatud on kolmanda

isiku andmeid.
 

Koos laenutaotlusega pead esitama ka ülevaate oma tuludest ning kuludest.
 

Peale  laenutaotluse  esitamist  koostame pakkumise,  mille  arvutame kasutades  laenusaaja  esitatud  ja

andmebaasidest kogutud andmeid.
 

Laenu saamiseks peab laenusaaja aktsepteerima laenutaotluse ning sõlmima laenulepingu. Lisaks võime nõuda

vahekohtu kokkuleppe sõlmimist.
 

Laenu maksame laenusaaja isiklikule pangakontole.
 

 
 

Laenutaotlusest ja –lepingust taganemine 
 
 

Laenusaajal  on  õigus  tühistada  laenutaotlus  hetkeni,  mil  oleme  kandnud  raha  laenusaaja  isiklikule

pangakontole.
 

Laenusaajal on õigus laenulepingust taganeda 14 päeva jooksul lepingu sõlmimise kuupäevast, esitades selleks



vajaliku soovi läbi Bondora portaali.
 

Kasutades lepingust taganemise õigust peab laenusaaja 30 päeva jooksul, pärast lepingu sõlmimist, tagastama

kogu laenusumma ja laenusummalt alates selle kasutusse võtmisest kuni tagasimaksmiseni arvestatud intressi.

Kui laenusaaja ei tagasta laenusummat eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et laenusaaja ei ole lepingust

taganenud.
 

Laenu-  ja  intresside  summa tuleb  tasuda Bondora  AS  arveldusarvele.  Makseks  vajalikud andmed leiab

kodulehelt www.bondora.ee.
 

 
 

Intressi arvestamine ja laenu igakuine tagasi maksmine 
 
 

Intress on tasu, mida laenusaaja maksab raha kasutamise eest.
 

Kasutame intressi arvestamiseks aastast intressimäära, mis on fikseeritud kogu laenu perioodi jooksul ning

arvestustes kasutame 30 päevast kuud ja 360 päevast aastat.
 

Peale laenulepingu sõlmimist, koostatakse Bondora AS-i poolt igale laenule tagasimaksegraafik. Graafik

koostatakse annuiteetmaksetena ehk võrdsete maksetega.  Laenu graafik  on informatiivne ning nähtab

laenusaaja Bondora kasutajakonto alt, graafiku puudumine ei vabasta laenusaajat kohustusest tasuda laenu

tagasimakseid.
 

NB! Graafiku esimene ja viimane makse võivad erineda tavapärasest kuumaksest, kuna sõltuvad päevade

arvust, mis jääb esimese maksepäeva ja lepingu sõlmimise kuupäeva vahele ning ümardamisest.
 

Igakuise laenu tagasimakse peab üle kandma Bondora AS arveldusarvele. Makseks vajalikud andmed leiab

kodulehelt  www.bondora.ee.  NB!  Maksega võivad kaasneda teenustasud vastavalt  makse  tegija  panga

hinnakirjale.
 

 
 

Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine 
 
 

Laenusaajal on õigus laenusumma osaliselt või täissummas ennetähtaegselt tagastada. Seda saab teha Bondora

portaalist laenusaaja kasutajakontolt.
 

Täissummas tagastamise korral arvestame intressi kuni tagastamise päevani ja see tuleb laenusaajal tasuda

koos laenusummaga.
 

 
 

Laenulepinguga seotud kulud 
 
 

Kõik laenuga seotud kulud on toodud hinnakirjas, mille leiab kodulehelt www.bondora.ee . Laenusaaja, kes on

sõlminud laenulepingu, kohustub tasume järgmised kulud:
 

•Laenulepingu sõlmimise tasu – tuleb tasuda koheselt lepingu sõlmimisel
 

•Igakuine hooldustasu – tasutakse koos igakuise tagasimaksega ning arvestatud intressimakse sisse, mida näeb

laenugraafikus
 

•Igakuiste tagasimaksete korral juhime laenusaaja tähelepanu sellele, et tagasimaksete sooritamisel võivad



lisanduda teenustasud, mis on määratud laenusaaja panga poolt.
 

 
 

Laenulepingu muutmine 
 
 

Laenusaajal on võimalus oma laenulepingu tingimusi muuta läbi B Secure lahenduse Bondora koduleheküljel

www.bondora.ee. Teenus võimaldab laenusaajal:
 

1. Lühendada või pikendada laenulepingu tähtaega
 

2. Muuta igakuist laenu tagasimaksepäeva
 

3. Taotleda põhiosamaksepuhkust 3, 6 või 12 kuuks
 

NB! B Secure on tasuline teenus. Maksuvuse leiab Bondora portaali hinnakirjast.
 

 
 

Lepingu rikkumise võimalikud tagajärjed ning lepingute ülesütlemine Bondora AS
poolt 
 
 

Bondora AS-l on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui laenusaaja:
 

•Ei täida kasutus- või laenulepingu tingimusi
 

•Laenusaaja on esitanud võltsitud või väärinformatsiooni
 

•Laenusaaja on võlgu kaks või enam laenumakset ning viimasest laenugraafiku järgsest päevast on möödunud

rohkem kui 30 päeva
 

•Laenusaaja kasutab www.bondora.ee portaalis tehnilisi vahendeid, mis pole eelnevalt Bondora AS-ga kokku

lepitud
 

Lepingus toodud kohustuste rikkumise korral laenusaaja poolt on Bondora AS-l õigus:
 

•Saata tasulisi meeldetuletusi rikkumiste parandamiseks
 

•Bondora AS-l on õigus nõuda intressi ka graafikujärgselt tasumata põhiosa makselt(telt)
 

•Nõuda viiviseid ja/või trahvi ja/või menetluskulusid
 

•Laenulepingu ülesütlemisega seotud kulusid
 

•Muud laenu- ja kasutuslepingu ülesütlemisega seotud kulud (nt kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega seotud

kulud)
 

 
 

Kuidas lahendada raskuseid lepingute täitmisega? 
 
 

Lahendused maksekoormuse lühiajaliseks või pikemaajaliseks vähendamiseks on lisatud Bondora AS kodulehel

www.bondora.ee.
 

Tekkivate probleemide kiire lahendamine väldib võlgnevusega seotud lisakulutusi.
 

Lisa nõuks ja abiks soovitame vajadusel pöörduda ka professionaalse võlanõustaja poole.



 
 

Kuidas saada lisainformatsiooni? 
 
 

Probleemide tekkimisel soovitame pöörduda Bondora AS klienditeeninduse poole, mis pakub klientidele

võimalikke lahendusi 30 päeva jooksul alates teatise saamisest.
 

Juhul kui Bondora AS poolne lahendus ei rahulda, siis on klientidel õigus pöörduda kohaliku tarbijakaitse

organisatsiooni või kohtu poole.
 

Kohtu poole pöördumisel tuleb arvestada täiendavate kuludega.
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