1.7.2

SIA UNICREDIT LEASING EESTI FILIAALI
LIISINGULEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

1.8 Liisinguvõtjal on õigus keelduda müüjalt Liisingueseme
vastuvõtmisest ning Liisingueseme üleandmise-vastuvõtmise
akti allkirjastamisest Liisinguesemel ilmnenud puuduste tõttu,
mis välistavad Liisingueseme sihtotstarbelise kasutamise.
Nimetatud juhul teavitab Liisinguvõtja Liisinguandjat,
selgitades ilmnenud puudusi ja nendest tulenevat
Liisingueseme sihtotstarbelise kasutamise võimatust mitte
hiljem, kui 3 tööpäeva jooksul, alates müüja poolt
Liisingueseme liisinguvõtjale üleandmiseks esitamisest.
1.8.1 Liisinguvõtjal on õigus tellida enda kulul sõltumatu
ekspertiis Liisingueseme tehnilise seisundi ja sihtotstarbelise
kasutamise
võimaluse
kindlakstegemiseks,
kui
Liisinguesemel on ilmnenud puudused.
1.8.2. Liisinguandjal on õigus müügilepingust taganeda
Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale väljastatud Liisingueseme
kasutamise võimatust põhjendava teate ning seda kinnitava
Liisingueseme tehnilise seisundi ekspertiisi tulemustele
tuginedes.
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ÜLDSÄTTED
Liisingulepingu üldtingimused on Liisingulepingu oluline osa.
Liisingulepingu üldtingimustega reguleeritakse Liisinguandja
ja Liisinguvõtja vahelisest õigussuhtest tulenev kord.
1. MÜÜGILEPINGU
ÜLEANDMINE

SÕLMIMINE

JA

nõuetele, samuti kontrollib Liisingueseme juurde
kuuluvate dokumentide kehtivust ja täielikkust ning
tutvub liisingueseme ekspluatatsiooni ja säilivuse
kohta väljastatud juhiste ja garantiitingimustega;
kui Liisinguesemel esinevad puudused fikseeritakse
need liisingueseme üleandmise-vastuvõtmise aktis.

LIISINGUESEME

1.1 Liisinguleping jõustub alates allakirjutamisest, tingimusel
et Liisinguvõtja on tähtaegselt tasunud Liisingulepingust
tuleneva esimese graafikujärgse osamakse ja lepingutasu.
Liisinguandja võib liisingulepingust taganeda kui liisinguvõtja
ei tasu kohaselt esimest graafikujärgset osamakse ja
lepingutasu.

1.9 Kui Liisinguvõtja on Liisingueseme vastuvõtmisest
põhjendamatult keeldunud, loetakse Liisingueseme juhusliku
hävimise või kahjustumise riisiko Liisinguvõtjale üle läinuks
alates
müüja
poolt
Liisingueseme
Liisinguvõtjale
üleandmiseks võimaldamist. Liisingueseme juhuslik hävimine
või kahjustumine ei vabasta Liisinguvõtjat Liisingulepingu
järgsete maksete tasumise kohustusest ja ei anna
Liisinguvõtjale õigust nõuda Liisinguandjalt Liisinguvõtjale
tekkinud kahju hüvitamist.

1.2 Liisinguandja sõlmib pärast lepingutasu ja esimese
osamakse laekumist liisinguandja arvelduskontole müüjaga
liisinguvõtjaga kooskõlastatud tingimustel liisingueseme
omandamiseks müügilepingu ja teeb kõik endast oleneva
liisingueseme (sh selle juurde kuuluvate dokumentide)
üleandmiseks liisinguvõtja valdusesse ja kasutusse.
1.3 Liisingueseme valduse üleandmise tähtaeg määratakse
kindlaks müügilepingu alusel. Liisinguandja ei vastuta
liisingueseme üleandmisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus
ei tekkinud otseselt Liisinguandjast tulenevatel asjaoludel.

1.12 Kui Liisingueseme vastuvõtmisest ja/või müügilepingu
taganemisest tulenevaid müüja nõudeid läbivaatav kohus
tunnistab Liisinguvõtja poolt Liisingueseme vastuvõtmisest
keeldumise
põhjendamatuks
ja/või
müügilepingust
taganemise
õigusvastaseks,
hüvitab
kogu
sellest
Liisinguandjale ja müüjale tekkinud kahju ja saamata jäänud
tulu Liisinguvõtja, välja arvatud, kui kahju tekkis
Liisinguandjast või müüjast tulenevatel asjaoludel.

1.4 Enne müügilepingu sõlmimist Liisinguandja ja müüja vahel
kontrollib Liisinguvõtja müüja omandiõigust Liisinguesemele,
et ei esineks asjaolusid millest tulenevalt müüjal puudub
Liisingueseme võõrandamiseks õigus. Liisinguvõtja selgitab
välja kõik liisingueset koormavad õigused, s.h. võimalikud
kolmandate isikute õigused Liisingueseme suhtes. Nimetatud
kohustuste
täitmiseks
teeb
Liisinguvõtja
päringuid
asjakohastele isikutele ja asutustele, avalikesse registritesse
(sh registripidajatele, politseile, kindlustusseltsidele jt).
Kontrolli tulemist on Liisinguvõtja kohustatud Liisinguandja
nõudel Liisinguandjat kirjalikult teavitama.

1.13 Kõik Liisinguvõtja huvides Liisingueseme omandamise ja
üleandmisega seotud kulud, sh liisingueseme importimise,
tolliprotseduuride,
õigusaktidega
ettenähtud
registris
registreerimise ja omandamisega seotud maksud, lõivud ja
teenustasud, kannab Liisinguvõtja.
1.15 Liisinguandja ei vastuta Liisinguvõtja ees, kui müüja
keeldub müügilepingut sõlmimast, Liisinguesemel esinevad
puudused või müüja ei täida müügilepingust tulenevaid
kohustusi. Nimetatud asjaolude ilmnemine ei vabasta
Liisinguvõtjat
Liisingulepingust
tulenevate
kohustuste
täitmisest.

1.5 Liisinguvõtja saab Liisingueseme valduse Liisingueseme
vastuvõtmisega müüjalt, millisest hetkest läheb Liisinguvõtjale
üle ka Liisingueseme juhusliku hävimise ja kahjustumise
riisiko. Müüja poolt Liisingueseme valduse üleandmise ning
Liisinguvõtja poolt liisingueseme valduse vastuvõtmise
tõendamiseks
allkirjastavad
müüja
ja
Liisinguvõtja
“Liisingueseme üleandmise-vastuvõtmise akti”. Liisingueseme
üleandmise-vastuvõtmise akti vormi väljastab Liisinguvõtjale
Liisinguandja (ning selle saamist Liisinguandjalt tõendab
Liisinguvõtja oma allkirjaga liisingulepingul).

2. LIISINGUESEME KASUTAMINE
2.1 Liisinguandja võimaldab Liisingulepingu kehtivuse ajal
Liisinguvõtjal Liisingueset kasutada ning annab vajadusel
Liisinguvõtjale Liisingueseme kasutamiseks volituse ja
tõendid, tingimusel, et Liisinguvõtja poolt on nõuetekohaselt
täidetud kõik Liisingulepingust tulenevad kohustused ning
Liisingueseme suhtes kehtib kindlustuskaitse.

1.6
Liisingueseme
üleandmise-vastuvõtmise
akt
allkirjastatakse 3 eksemplaris, millest Liisinguvõtja edastab 1
eksemplari Liisinguandjale.
1.7
Liisingueseme
vastuvõtmisel
ning
üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamisega võtab Liisinguvõtja endale
järgmised kohustused:
1.7.1
kontrollib Liisingueseme seisukorda ja vastavust
müügilepingu tingimustele, kvaliteeti, vastavust
kehtestatud standarditele, tehnilistele tingimustele
ning seda liiki asjadele tavaliselt esitatavatele

2.2 Liisinguvõtjal on õigus Liisinguesemele teha parendusi,
eelneva kirjaliku kooskõlastuse alusel Liisinguandjaga.
Kooskõlastamist ei vaja parendused, mida on võimalik
Liisinguesemele teha nii, et neid on võimalik Liisingueset
kahjustamata ära võtta. Liisinguvõtja ei või Liisingueset teise
asjaga ühendada selliselt, et Liisingueset ei saa ilma
Liisingueset kahjustamata nimetatud asjast enam eraldada

1/4

või et Liisinguese muutuks nimetatud asja osaks või
päraldiseks.

arvelduskontole.
3.5. Liisingulepingu järgselt tasumisele kuuluvad summad on
Liisinguvõtja kohustatud teostama eurodes. Kui Liisinguvõtja
teostab ülekande mõnes muus vääringus, on Liisinguvõtja
kohustatud tasuma ka nimetatud vääringu eurodesse ümber
konverteerimisega seotud kulutused.

2.3 Kui Liisinguvõtja on parendanud Liisingueset ilma
Liisinguandja kooskõlastuseta, on Liisinguandjal õigus lugeda
Liisingueseme parendused tasuta Liisinguandja omandiks.
Kui Liisinguandja on seoses parenduste eemaldamisega
kandnud kulutusi, hüvitab Liisinguvõtja need Liisinguandjale
viivitamatult.

4. KINDLUSTUS
4.1 Liisinguvõtja kindlustab Liisingueseme Liisingulepingus
märgitud tingimustel nii kohustusliku (kui seda nõuab seadus)
kui ka vabatahtliku kindlustusega. Liisinguvõtja on kohustatud
esitama tõendid Liisingueseme kindlustuskaitse kehtivusest
Liisinguandjale.

2.4 Liisinguandjal on õigus Liisingueseme kasutamise
vastavust Liisingulepingule kontrollida. Kui Liisingueseme
kasutamise kontrollimise vajaduse põhjustas Liisinguvõtja
poolt
Liisingulepingu
tingimuste
rikkumine,
hüvitab
Liisinguvõtja Liisinguandjale kõik Liisinguandja poolt
käesolevas alapunktis nimetatud kontrollimisega seotud
kulud.

4.2 Kindlustuskaitse kehtivust tõendava dokumendi
tähtaegsel esitamata jätmisel on Liisinguandjal õigus
Liisinguvõtja kulul sõlmida Liisingueseme kindlustusleping
vastavalt Liisingulepingus kokkulepitud tingimustele.

2.5 Liisinguvõtja teavitab Liisinguandjat viivitamatult kõikidest
Liisingueseme valdamist ja kasutamist takistavatest
asjaoludest ning võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed
nimetatud asjaolude kõrvaldamiseks.

4.3 Liisinguvõtja täidab kõiki kindlustuslepingu nõudeid,
hoidub igasugusest tegevusest või tegevusetusest, mis
põhjustab või võib põhjustada:
kindlustuslepingu muutmise või ennetähtaegse
lõppemise;
kindlustusmaksete suurenemise;
kindlustusjuhtumi saabumise või mis suurendab
selle saabumise riski;
kindlustusandja poolt kindlustushüvitise täielikult
või osaliselt väljamaksmata jätmise.

2.6
Liisingueseme
kahjustumine
või
Liisingueseme
kasutamise osaline või täielik võimatus (nt seoses
Liisingueseme tehnilise või majandusliku sobimatusega) ei
anna Liisinguvõtjale õigust Liisingulepingust tulenevate
kohustuste täitmisest keelduda.
2.7 Liisingueseme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko
Liisinguvõtjale ülemineku hetkest vastutab Liisinguvõtja
kõikide Liisinguesemele tekkinud puuduste, sh ka varjatud ja
tulevikus ilmnevate puuduste ning puudustega seoses
tekkinud kahju eest. Liisingueseme kahjustumise korral
taastab Liisinguvõtja Liisingueseme endise seisukorra ja
komplektsuse võimalikult lühikese aja jooksul.

4.4 Liisingueseme omandiõiguse üleminekul Liisinguvõtjale
teavitab Liisinguvõtja sellest kindlustusandjat hiljemalt 4
päeva jooksul.
4.5
Kindlustusjuhtumi
korral
esindab
Liisinguvõtja
Liisinguandjat suhtlemisel kindlustusandjaga, politseiga,
liisingueseme remonditöid teostava isikuga jm. isikutega,
täites seejuures ka kõiki kindlustusvõtja seadusest ja/või
kindlustuslepingust tulenevad kohustusi, mis on kohustuslik
täita kindlustusjuhtumi toimumisel.

3. MAKSETE TASUMINE
3.1 Liisinguvõtja tasub Liisinguandjale makseid (osamaksed
ja intress) vastavalt Liisingulepingu lisaks olevale
maksegraafikule ja Liisinguandja põhjendatud nõuetele.

4.6 Kindlustusjuhtumist teavitab Liisinguvõtja viivitamatult,
kuid mitte hiljem kui 1 päeva möödumisel kindlustusjuhtumist
teada saamisest Liisingulepingu alusel Liisinguandjat ja
kindlustuslepingu alusel Kindlustusandjat.

3.2 Liisinguvõtja tasub Liisingulepingus kokkulepitud määras
Liisinguandjale Intresse (edaspidi ka “Intress”) :
3.2.1. Kui poolte vahel kokkulepitud Intress on muutuv,
märgitakse Liisingulepingusse Liisingulepingu allkirjastamise
hetkel kehtiv intressimäär.
3.2.2. Intressi arvestamine algab päevast, mil Liisinguandja
tasus müüjale Liisingueseme väärtuse.
3.2.3.
Maksegraafikus
märgitud
intressi
muutmise
kuupäevadel kehtestatakse iga järgneva 3-kuulise perioodi
kohta uus intressimäär Euro 3 kuu Euribori alusel. Muutuva
intressimäära korral allkirjastatakse Liisingulepingu sõlmimisel
üksnes esialgne maksegraafik ning iga 3 kuu möödudes
teavitab Liisinguandja Liisinguvõtjat järgneval 3-kuulisel
perioodil kehtivast uuest Intressimäärast, mida pooled ei
allkirjasta.
3.2.4. Kui Euro 3 kuu Euribor on negatiivse väärtusega,
loevad Pooled Euribori määraks väärtust 0%, millele lisandub
Liisingulepingu sõlmimisel kokku lepitud marginaal.
3.2.5. Kui Liisinguvõtja ei ole 7 päeva jooksul pärast järgneva
3-kuulise perioodi algust uue kehtiva Intressimäära kohta
Liisinguandjalt teadet kätte saanud, kohustub Liisinguvõtja
sellest
viivitamatult
Liisinguandjat
informeerima.
Informatsiooni mittekättesaamine ei vabasta liisinguvõtjat
maksete tasumise kohustusest.

4.7 Liisinguvõtja teostab Liisingueseme ümberregistreerimise
ning
kindlustusandjale
üleandmise,
kui
see
on
kindlustusandja poolt hüvitise väljamaksmise tingimuseks
seatud, ning kannab kõik nimetatuga seotud kulud.
4.8 Kahjujuhtumi korral, kui Liisinguese kuulub taastamisele,
garanteerib Liisinguvõtja
Liisingueseme taastamise
kahjujuhtumi
eelsesse
seisundisse
ning
teavitab
Liisinguandjat järgnevast: Liisingueseme taastamiseks
tarvitusele võetud meetmetest, kindlustusandja otsusest kahju
hüvitamise või hüvitamata jätmise kohta ning muudest
kahjujuhtumiga seonduvatest asjaoludest.
4.9 Liisinguvõtja ei lõpeta Liisingueseme kahjustumise korral
kindlustuslepingut ning jätkab kahjustatud Liisingueseme
kindlustuskaitse
tagamiseks
nõuetekohaselt
kindlustusmaksete tasumist kuni kindlustusandja kahju
hüvitamise
otsuse
tegemiseni;
Liisinguvõtja
võib
kindlustuslepingu lõpetada Liisingueseme üleandmisel
kindlustusandjale.

3.3 Liisinguvõtja poolt sooritatud makse loetakse täidetuks
ainult siis, kui koos tasumisele kuuluva summaga on tasutud
ka sellele lisanduv kohustuslik maks (näiteks käibemaks).

4.10 Liisingueseme hävimisel või kahjustumisel viisil, mida
kindlustuslepingu järgi ei loeta kindlustusjuhtumiks ning mis
seetõttu ei kuulu kindlustusandja poolt hüvitamisele või kui
kindlustushüvitis ei kata kõiki Liisinguandja kulusid, on
Liisinguandja ees vastutav Liisinguvõtja. Liisinguvõtja tasub
14 päeva jooksul pärast Liisinguandjalt vastavasisulise teate

3.4 Liisingulepingu järgselt tasumisele kuuluvad summad
loetakse
tasutuks
nende
laekumisest
Liisinguandja

2/4

saamist kindlustusandja poolt hüvitamata kulud. Liisinguvõtja
poolne
mittenõustumine
kindlustusandja
otsusega
Liisingueseme hävimise või kahjustumise kindlustusjuhtumiks
mittetunnistamise või kahju hüvitamisest keeldumise kohta ja
sellest tulenevad õiguslikud vaidlused ei vabasta
Liisinguvõtjat tähtaegselt ja kohaselt täitmast nimetatud kahju
hüvitamise kohustust.

nimetatud tähtaja jooksul kõiki Liisingulepingust tulenevaid
tähtajaks täitmata kohustusi või pooled ei ole saavutanud
kokkulepet, loeb Liisinguandja Liisingulepingu üles öelduks
alates 15.ndast päevast.
6.
LIISINGUESEME
VALDUSE
ÜLEANDMINE
LIISINGUANDJALE LIISINGULEPINGU LÕPPEMISEL ja
LIISINGULEPINGU ÜLESÜTLEMISEL

5.
LIISINGULEPINGU
TÄHTAEGNE
LÕPPEMINE,
ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE JA ÜLESÜTLEMINE

6.1
Liisingulepingu
lõppemisel
ilma
Liisinguvõtjale
omandiõiguse üleminekuta või Liisingulepingu ülesütlemisel
Liisinguandja poolt annab Liisinguvõtja Liisingueseme
valduse üle Liisinguandjale või tema volitatud esindajale
hiljemalt Liisingulepingu lõppemise või ülesütlemise päevale
järgneval päeval, kui Liisinguandja ei ole Liisinguvõtjat
teavitanud teisiti.
6.1.1
Kui
Liisinguvõtja
ei
täida
nõuetekohaselt
Liisingueseme
üleandmise
kohustust,
on
Liisinguandjal õigus pöörduda Liisinguvõtja kulul
Liisinguandja poolt valitud kolmanda isiku poole, kes
teostab vajalikud toimingud Liisingueseme valduse
tagasisaamiseks.
6.2 Liisinguandjale tagastatav Liisinguese (koos selle juurde
kuuluvate dokumentidega) peab olema samas komplektsuses
nagu Liisinguvõtjale üle andmise hetkel, sisaldama
Liisinguesemega kaasa antud või sellele paigaldatud
lisaseadmeid ja Liisinguandjale kooskõlastatud parendusi,
Liisinguesemel ei tohi olla kahjustusi. Kui Liisingueseme
tagastamisel ei vasta Liisingueseme seisund Liisingulepingus
ettenähtud tingimustele, on Liisinguvõtja kohustatud
Liisingueseme viivitamatult omal kulul viima Liisingulepingus
sätestatud tingimustega kooskõlla.

5.1 Liisinguleping lõppeb tähtaegselt Liisingulepingu
lõpptähtaja saabumisel või Liisingulepingust taganemisel,
Liisingueseme
hävimisel,
Liisingueseme
kasutamiskõlbmatuks
muutumisel,
Liisingulepingu
ülesütlemisel või õigusnormidega sätestatud muudel alustel.
Liisingulepingu lõppemine ennetähtaegselt
5.2. Liisinguvõtjal on õigus Liisinguleping ennetähtaegselt
(enne Liisingulepingu lõpptähtaega) täita, kui Liisinguvõtja
tasub Liisingulepingust tuleneva jooksva kuu osamakse ja
intressi, kõik järgnevad osamaksed ja Liisinguandja
nõudmisel teenuste hinnakirja kohase ennetähtaegse täitmise
tasu.
Liisingulepingu ülesütlemine
5.3.
Liisinguandjal
on
õigus
liisinguleping,
lisaks
õigusnormidega sätestatud juhtudele, üles öelda, kui:
5.3.1.
Liisinguvõtja
on
Liisinguandjale
esitatud
dokumentides andnud Liisinguandjale teadlikult
väärinformatsiooni;
5.3.2.
Tarbijast Liisinguvõtja on jätnud kolme üksteisele
järgneva osamakse täielikult või osaliselt tasumata.
5.3.3.
iseseisvat majandus- või kutsetegevust läbiviiv
Liisinguvõtja on jätnud osamakse ja/või intressi
kohaselt tasumata või tasunud osaliselt ning pole
võlgnevust tasunud 15 päeva jooksul pärast
maksetähtpäeva;
5.3.4.
Liisingueseme väärtus väheneb Liisinguvõtja või
mõne
teise
Liisingueseme
valdamiseks
ja
kasutamiseks õigustatud isiku tegevuse või
tegevusetuse tulemusena oluliselt;
5.3.5
Liisinguvõtja hoiab kõrvale Liisingulepinguga võetud
kohustuste täitmisest ning jätab need täitmata ka
pärast
Liisinguandja
korduvat
kirjalikku
meeldetuletust;
5.3.6.
Liisinguvõtja jätab kindlustusmakse tasumata või ei
uuenda
Liisingulepinguga
ettenähtud
korras
kindlustuslepingut;
5.3.7.
Liisinguvõtja rikub ükskõik millist poolte vahel
sõlmitud krediidi- ja/või müügilepingut;
5.3.8.
Liisingulepingu täitmise tagatise väärtus väheneb
alla kokkulepitud väärtuse ja Liisinguvõtja ei esita
Liisinguandjale täiendavat likviidset tagatist;
5.3.9.
Liisinguvõtja tegevuse osas tekib põhjendatud
rahapesukahtlus;
5.3.10. Liisinguandjale saavad teatavaks asjaolud, mille
tulemusena tekivad Liisinguandjal õigustatud
kahtlused Liisinguvõtja poolt liisingulepingust
tulenevate
kohustuste
täitmise
(sh.
maksedistsipliinist
kinnipidamine)
võimalikkuse
kohta.

6.3
Liisingulepingu
lõppemisel
kuulub
Liisinguese
Liisinguandja poolt kolmandale isikule võõrandamisele või
kasutusse andmisele.
6.3.1
Liisinguandjal on õigus kasutada Liisingueseme
võõrandamise või kasutusse andmise teostamiseks
enda poolt valitud kolmanda isiku teenuseid.
6.3.2
Liisinguandjal või tema poolt valitud kolmandal isikul
on
õigus
Liisinguvõtja
kulul
teostada
liisinguesemega toiminguid (s.h remonti, puhastust,
monteerimist,
transporti),
mis
võimaldavad
Liisingueset
parimal
viisil
võõrandada,
kui
Liisinguvõtja ei ole kohaselt täitnud liisingulepingu
tüüptingimuste punktis 6.2. sätestatud kohustust.
6.3.3
Liisingueseme müügihinna määramiseks antakse
Liisinguandja või Liisinguandja valitud kolmanda
isiku poolt hinnang Liisingueseme väärtuse kohta
enne Liisingueseme võõrandama asumist.
6.3.4
Liisingulepingu ülesütlemisel pannakse Liisinguese
müüki vähemalt hinnangus toodud hinnaga ja
Liisingulepingu
tähtaja
lõppemisel
pannakse
Liisinguese müüki
vähemalt
Liisingulepingus
kokkulepitud hinnaga, millele vajadusel lisandub
käibemaks.
6.3.5
Liisinguandjal ja/või Liisingueseme müüki teostaval
isikul on õigus Liisingueseme hinda langetada
esialgses hinnangus toodud hinnast (harilik väärtus),
kui ilmneb, et Liisingueset pole võimalik müüa
hariliku väärtusega mõistliku aja jooksul.
6.3.6
Liisinguvõtjal on õigus leida Liisinguesemele ise
ostja vähemalt samadel tingimustel, millega
Liisinguandja
samal
ajahetkel
Liisingueset
võõrandab. Eelnimetatu ei vabasta Liisinguvõtjat
kohustusest hüvitada Liisinguandjale liisingulepingu
tüüptingimuste punktis 6.4 nimetatud kulutused, kui
Liisingueseme võõrandamise tingis Liisingulepingu
tüüptingimuste punktis 5.3 ja selle alapunktides
märgitud asjaolud.
6.3.7
Lähtudes asjaolust, et Liisingueseme tegelik väärtus
ilmneb alles Liisingueseme võõrandamisel, loetakse
Liisingueseme väärtuseks Liisinguandjale valduse

5.4. Kui Liisinguandjal on õigus Liisinguleping üles öelda,
tulenevalt
Liisinguvõtja Liisingulepinguliste kohustuste
mittekohasest täitmisest, on Liisinguandjal õigus erakorraliselt
üles öelda ka kõik teised Liisinguandja ja Liisinguvõtja
kehtivad vahel sõlmitud krediidi- ja/või müügilepingud;
5.5 Liisingulepingu tüüptingimuste punktides 5.3.1.-5.3.8.
märgitud tingimustel Liisingulepingu ülesütlemisest teatab
Liisinguandja Liisinguvõtjale vähemalt 14 päeva ette ja pakub
võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kohtuvälise
kokkuleppe saavutamiseks. Kui Liisinguvõtja ei täida
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tagastamise hetkel Liisingueseme võõrandamisest
saadud rahasummat käibemaksuta.

teenuseid ja/või kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi või
vabadusi.

6.4
Kui
Liisinguandja
ütleb
Liisingulepingu
üles
Liisingulepingu tüüptingimuste punktis 5.3 loetletud põhjustel,
hüvitab Liisinguvõtja Liisinguandjale kõik Liisingulepingu
ülesütlemise ja/või Liisingueseme valduse tagasisaamise
ja/või võõrandamise või uuesti kasutusse andmisega seotud
põhjendatud kulud (sh. Liisinguandjale ja/või kolmandale
isikule tasutav müügiteenuse- ja/või tagastusteenuse kulu;
Liisingueseme hoidmise -, hindamise-,
monteerimise-,
remondi- ja/või puhastuse kulu; Liisingueseme müügikohta
transportimise kulu).

8.3 Liisinguvõtja on teadlik ja nõus, et liisinguandjal on õigus
töödelda liisinguvõtja andmeid ning edastada neid ka:
8.3.1
UniCredit
Leasing
ja/või
UniCredit
Bank
konsolideerimisgruppi
kuuluvale
isikule
või
konsolideerimisgrupis olulist osalust omavale
krediidi- ja/või finantseerimisasutusele.
8.3.2
isikutele, kes on seotud liisinguandjale erinevate
teenuste osutamisega (sh. müüja, hooldusteenuse
pakkuja,
käendaja,
kindlustusandja,
kindlustusmaakler, side-, trüki- ja postiteenuse
osutajad, liisingueseme ostja või kasutusse võtja);
8.3.3
andmekogudele,
millesse
liisinguandja
on
kohustatud edastama infot õigusnormi või lepingu
alusel ja ainult infot, mis on seotud liisinguvõtja
finantskohustusega või võlgnevusega liisinguandja
ees;
8.3.4
kolmandale isikule, kui liisinguvõtja on rikkunud
liisingulepingut, kuid ainult infot, mis on seotud
liisingulepingu rikkumisega.

6.5 Kui Liisinguleping öeldakse üles kohustub:
6.5.1 Liisinguvõtja Liisinguandjale lisaks Liisingulepingule ja
selle punktis 6.4 toodud hüvitamisele kuuluvatele kuludele ka
intressimaksed kuni Liisingulepingu ülesütlemise kuupäevani
(Liisingulepingu ülesütlemise teates märgitud kuupäev),
millest alates on Liisinguandja õigustatud nõudma viivist iga
tasumisega viivitatud päeva eest Intressimääraga samas
määras Liisingulepingu järgsetelt nõuetelt (v.a. intress) kuni
nõuete rahuldamiseni.

8.4 Liisingulepingu lõppemisel ning Liisinguandja ja
Liisinguvõtja poolsete kohustuste lõppemisel, kui seadusest
tulenevad andmete säilitamise tähtajad on möödunud, on
Liisinguvõtjal
õigus
nõuda
isikuandmete
sulgemist,
kustutamist elektroonilisest andmekogust ja isikuandmete
töötlemise lõpetamist.

6.6 Kui Liisingueseme võõrandamise tingis Liisingulepingu
tüüptingimuste
punktis
5.3
märgitud
asjaolu,
siis
Liisingueseme võõrandamisest või uuesti kasutusse
andmisest
saadud rahasumma arvelt kustutatakse
esmajärjekorras
Liisingulepingu
ülesütlemise
ja
Liisingueseme tagasisaamise ja/või võõrandamise või
kasutusse andmisega kaasnenud põhjendatud kulud, seejärel
liisinguvõtja poolt liisingulepingu ülesütlemiseni tasumata
osamaksed ja intress; seejärel Liisingulepingu tüüptingimuste
punktis 6.5 märgitud intress; seejärel Liisinguandja poolt
Liisingueseme omandamiseks tehtud kulud ulatuses, mida
pole kaetud juba tasutud osamaksetega; seejärel liisinguvõtja
poolt
liisingulepingu
ülesütlemiseni
tasumata
kindlustusmaksed kui need on tasunud Liisinguandja; siis
tasumata viivised, leppetrahvid ja võlgnevuse menetlemise
kulutused ning üksnes seejärel sellekohase Liisinguvõtja poolt
kirjalikult esitatud nõude alusel kannab Liisinguandja
järelejääva rahasumma Liisinguvõtja kontole.
6.6.1
Kui
Liisingueseme
võõrandamisest
saadav
rahasumma ei kata kõiki Liisinguvõtja poolt
Liisinguandjale tasumisele kuuluvaid summasid,
hüvitab Liisinguvõtja Liisinguandjale viivitamatult
puudujääva osa.
7.

LIISINGUESEME
OMANDIÕIGUSE
LIISINGUVÕTJALE

8.5 Liisinguvõtjal on õigus igal hetkel nõuda oma
isikuandmete parandamist, informatsiooni tema kohta
töödeldavate isikuandmete kohta ja juurdepääsu neile.
9. MUUD TINGIMUSED
9.1. Liisingulepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat
seadusandlust.
9.2 Kui mõni Liisingulepingu säte osutub seadustega või
muude õigusaktidega vastuolus olevaks, ei mõjuta see
ülejäänud Liisingulepingu sätete kehtivust.
9.3 Kõik Poolte vahel sõlmitud kokkulepped ja teated
vormistatakse kirjalikult.
9.4. Vaidluste korral lahendab vaidlusi Harju maakohus.
9.5. Liisinguandjal on õigus ühepoolselt Liisingulepingute
tüüptingimusi muuta teavitades tüüptingimuste muutmisest
eelnevalt ette andes Liisinguvõtjale õiguse Liisinguleping
ennetähtaegselt lõpetada Liisingueseme väljaostuga.

ÜLEMINEK

7.1 Kui Liisingueseme omandiõigus läheb üle Liisinguvõtjale,
registreerib
Liisinguvõtja
enda
kulul
Liisingueseme
õigusaktidega ettenähtud registris Liisinguandja nimelt
Liisinguvõtja poolt valitud isiku nimele hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul pärast Liisingueseme omandiõiguse üleminekut.
Nimetatud kohustuse mittetäitmisel 30 päeva jooksul on
Liisinguandjal õigus Liisinguvõtja kulul esitada registripidajale
taotlus Liisingueseme Liisinguandja nimelt registrist
kustutamiseks.

8. KLIENDIANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE
8.1 Liisinguandja hoiab saladuses kõiki isikuandmetena ja
pangasaladusena käsitletavaid andmeid ning avaldab neid
ainult kui selline õigus või kohustus tuleneb õigusnormidest.
8.2 Liisinguandja töötleb liisinguvõtja andmeid selleks, et täita
oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest ja/või et täita
liisingulepingut ja/või osutada liisinguvõtjale sobivaid teisi
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