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Üldine
Finantsteenuse osutaja, ESTO AS (edaspidi „ESTO“ ja „Meie“), on krediidiandja (registrikood 14180709; asukoha ja
tegevuskoha aadress Tartu mnt 24-24b, Tallinn, 10115, Eesti Vabariik, e-post info@esto.ee, telefon (+372) 622 52 52)
ESTO üle peab järelevalvet Finantsinspektsioon (www.fi.ee, telefon 668 0500, faks 668 0501, e-post info@fi.ee).
ESTO pakub oma koostööpartnerite kaudu tarbijatele (edaspidi „Teie“) võimalust tasuda ostetavate kaupade ja teenuste
(edaspidi „Kaup“) eest osamaksetega (edaspidi „Järelmaks“). Me oleme sõlminud koostöölepingud enda
koostööpartneritega (edaspidi „Partner“). Meie koostööpartnerid on välja toodud meie veebilehel www.esto.ee.

II

Vastutustundlik laenamine

1.

Juhul, kui olete pärast põhjalikku ja kriitilist analüüsi jõudnud veendumiseni, et Te vajate Kaupa ja Kauba ostmiseks
järelmaksu ning olete suuteline tasuma Osamakseid kohaselt, siis esitage Partnerile Järelmaksu taotlemise avaldus ja
kogu teave Meie Süsteemi vahendusel, mida Partner ja/või Meie küsime. Kui Teie andmed on korrektsed ning piisavad,
siis saate positiivse vastuse saamisel sõlmida Partneriga Järelmaksulepingu.
2. Palun tutvuge enne Järelmaksulepingu sõlmimist hoolikalt Järelmaksu lepingueelse teabega, mille edastab Teile nii
Partner kui ka Meie, s.h Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, Järelmaksulepinguga, Järelmaksulepingu
Teenusetingimustega, Meie hinnakirjaga ja muude kohalduvate tingimustega, millele on Järelmaksulepingu
Teenusetingimustes viidatud. Kõik tingimused ja Hinnakiri on kättesaadavad Meie veebilehel www.esto.ee.
3. Analüüsige hoolikalt kõiki järelmaksu tingimusi. Soovi korral võrrelge Meie pakkumist teiste krediidiandjate
pakkumistega. Tehke enda jaoks parim ja kõige mõistlikum finantsotsus.
4. Arvestage, et kui Te otsustate võtta Järelmaksu, siis sõlmite Te Järelmaksulepingu ja olete Järelmaksulepingu
osapooleks, kellel on kohustus täita Järelmaksulepingut kohaselt (s.o tasuda Osamakseid õigeaegselt ja vastavalt
Järelmaksulepingu tingimustele).
5. Pöörduge Meie või Partneri poole kohe, kui Teil tekib lisaküsimusi seonduvalt Järelmaksulepingu eelse teabega. Selgitame
Teile kõiki asjaolusid põhjalikult ja selgelt. See on väga oluline, et Teie otsus võtta Järelmaksu ja sõlmida
Järelmaksuleping on kujunenud kõiki asjaolusid põhjalikult mõistes ja arvesse võttes.
6. Palun arvestage, et Kauba eest tasumine Järelmaksuga on finantsteenus. Iga finantsteenusega kaasnevad Teile
kohustused, risk ja vastutus. Järelmaksu puhul on Teie peamiseks kohustuseks maksta õigel ajal Järelmaksu osamakseid
(edaspidi Osamakse) ja peamiseks riskiks see, kui Te ei suuda Osamakseid õigel ajal tasuda.
7. Palun laenake vastutustundlikult. Mõelge hoolikalt läbi, kas vajate Kaupa, mida soovite osta, ja kas vajate Kauba eest
tasumiseks järelmaksu. Võtke arvesse, et järelmaksu võtmisega peate Te hakkama tasuma regulaarseid/igakuiseid
Osamakseid, vastavalt Teiega sõlmitud Järelmaksulepingule. Analüüsige, kas Teie pere eelarves on piisaval määral vabu
finantse, et kõiki Osamakseid kohaselt tasuda. Vaadake kriitiliselt üle enda ja oma pere tegelik finantsolukord ja eelarve
kogu Järelmaksulepingu kehtivuse aja. Kaaluge, kas ja kuidas võivad Teie või mõne Teie pereliikme elumuutused (s.h
töökoha kaotus, töökoha vahetus, sissetuleku vähenemine, uute kohustuste lisandumine, haigestumine jne) mõjutada
Teie pere eelarvet ja Teie võimet tasuda Osamakseid.
8. Me soovime, et Te mõistaksite, mida tähendab järelmaksu võtmine ja et Te hindaksite kriitiliselt seda, kas järelmaksu
võtmine vastab Teie vajadustele ja võimalustele.
9. Esitage Meile alati tõene ja terviklik teave enda finantsolukorra kohta. Ainult selliselt saame omalt poolt hinnata Teie
suutlikkust tasuda Osamakseid õigeaegselt. Meie hindame Teie suutlikkust Teie poolt esitatud ja andmekogudest saadud
teabe põhjal tuginedes oma teadmistele ja kogemusele.
10. Pöörduge vajadusel asjatundja poole, kes aitab Teil mõista Teie tegelikku maksevõimet.
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Osamaksed ja muud kulud

Partner on loovutanud Meile kõik Järelmaksulepingust tulenevad nõuded Teie vastu. Seetõttu hakkategi tasuma
Järelmaksulepingu kohaseid Osamakseid Meile. Järelmaksulepinguga kaasnevad Teile kulud. Me oleme äriühing ja
väljastame järelmaksu oma äritegevuses, mistõttu on Meilt võetud krediit tasuline ning krediidile lisandub
Järelmaksulepingu sõlmimise tasu, intress ja haldustasu.
Teie Järelmaksulepingu kohased maksekohustused on toodud Järelmaksulepingule lisatud maksegraafikus (edaspidi
Maksegraafik). Teie Järelmaksulepingust tulenev põhikohustus on pidada kinni Maksegraafikust, s.o tasuda kõik
Osamaksed Maksegraafikus toodud summades ja kuupäevadel. Juhul, kui Te ei täida Järelmaksulepingu kohaseid
kohustusi korrektselt, siis lisanduvad Teie kohustusele viivised ja muud rikkumisega kaasnevad maksekohustused, mis
on loetletud Järelmaksulepingus ja Meie hinnakirjas.
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Palun tutvuge Kauba krediidi kogukulu summaga, s.o Teie krediidi brutosumma ehk kogu rahaline summa, mille
kohustute Meile Järelmaksulepingu alusel tasuma, juhul kui täidate Järelmaksulepingut korrektselt.
Teil on võimalik igal ajal maksta järelejäänud Osamaksed tagasi ennetähtaegselt. Sellisel juhul on Meil aga õigus
ennetähtaegse tagasimaksmise tasule vastavalt Järelmaksulepingu teenusetingimustele ja hinnakirjale.
Järelmaksulepingu kohaseid makseid saate otse tasuda Meie arvelduskontodele, mille rekvisiidid on toodud
Järelmaksulepingus ning Teile loodud kliendiprofiili all kirjas. Te saate enda kliendiprofiilile sisse logida meie veebilehel
www.esto.ee. Palun arvestage, et pankadevaheliste maksete teostamised võivad viibida puhkepäeviti ja pühade ajal.
Teostage oma makse piisava varuga, et makse jõuaks Meie arvelduskontole maksetähtajal.
Soovitame Teil sõlmida iga Järelmaksulepingu puhul püsikorralduse, et teie igakuised Osamaksed sooritataks õigel ajal
ning õiges summas. Püsikorralduse sõlmimist puudutavad instruktsioonid on välja toodud Teie kliendiprofiili all, kui te
logite sisse meie veebilehele www.esto.ee.
Juhul, kui Teil on sõlmitud e-arve püsimakse leping, siis palun jälgige, et Teie arvelduskontol, mis on seotud e-arve
püsimakse lepinguga, on piisavalt rahalisi vahendeid, et tasuda Järelmaksulepingu kohased Teie maksekohustused.
Võtke Meiega koheselt ühendust, kui Teil tekivad makseraskused või peate makseraskuste tekkimist tõenäoliseks.

Järelmaksulepingust taganemise õigus
Teil on õigus Järelmaksulepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Juhul,
kui Te taganete Järelmaksulepingust, siis loeme, et Te olete samaaegselt taganenud ka Teile Osamaksetega tasumise
teel antud krediidist.
Järelmaksulepingust taganemiseks esitage Meile vastavasisuline avaldus Järelmaksulepingu teenusetingimustes toodud
korras.
Järelmaksulepingust taganemise korral peate Te tagastama Kauba Partnerile või hüvitama Kauba väärtuse rahas.
Täpsemad tingimused on esitatud Järelmaksulepingu teenusetingimustes.

Järelmaksulepingu rikkumise tagajärjed
Juhul, kui Te ei täida kohaselt Maksegraafikut, peate maksma Meile viivist. Viivise määr on toodud välja
Järelmaksulepingus kui ka Meie hinnakirjas. Lisaks viivisele on Teil kohustus hüvitada Meile Meie poolt kantud kahju ja
kulud, mis ületavad viivist, ning tasuda Meile Meie hinnakirjas toodud tasusid (mh meeldetuletuskirjade eest).
Juhul, kui Te annate Järelmaksulepingus tõele mittevastavaid kinnitusi või rikute muid olulisi Järelmaksulepingu
tingimusi, kohustute Meile maksma leppetrahvi Meie hinnakirjas toodud määras.
Järelmaksulepingu rikkumine võib kaasa tuua Meie poolse Järelmaksulepingu ülesütlemise. Järelmaksulepingu
ülesütlemisel kohustute Meile koheselt tasuma kõik Maksegraafiku kohased maksed, lisaks muudele Järelmaksulepingust
tulenevatele tagajärgedele.
Järelmaksulepingu ülesütlemise alused on loetletud Järelmaksulepingu teenusetingimustes ja Meie üldtingimustes.
Järelmaksulepingu rikkumine võib tuua kaasa Teile inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetluse, samuti Teie vara
aresti, sundmüügi ning Teie maksehäire avalikustamise asjakohases võlglaste registris (nt Krediidiinfo). Eelpooltoodu
võib oluliselt raskendada Teie krediidisaamise võimalusi tulevikus.
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