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Käesolevad Eesti Energia AS-i järelmaksu tüüptingimused (edaspidi 
Tüüptingimused) on Eesti Energia AS-i (edaspidi Krediidiandja) ja 
Kliendi vahel sõlmitava Krediidilepingu: järelmaks (edaspidi Leping) 
lahutamatuks lisaks. 

1. LEPINGU ESE 

1.1 Lepingu alusel annab Krediidiandja Kliendile krediiti Lepingus 
sätestatud summas, mille Klient kohustub Krediidiandjale koos 
intressidega tagastama Lepingus toodud tingimustel. 

1.2 Kliendile antud krediidiga tasutakse osaliselt Kliendi ja Eesti 
Energia AS-i vahel sõlmitud elektritööde teostamise lepingust või 
Kliendi ja Elektrilevi OÜ vahel sõlmitud liitumis- või võrgu lisateenuse 
lepingust, mille täpsed andmed on sätestatud Lepingus, tulenev 
Kliendi kohustus Eesti Energia AS-i või Elektrilevi OÜ ees. 

1.3 Juhul kui punktis 1.2. nimetatud Kliendi kohustus Eesti Energia 
AS-i või Elektrilevi OÜ ees tulenevalt punktis 1.2 nimetatud lepingust 
tulenevast õigussuhtest osutub väiksemaks Lepingus sätestatud 
krediidisummast, vastab Lepingu alusel makstava krediidi summa 
elektritööde/liitumise/võrgu lisateenuse teostamise lepingu järgsele 
tasule, millest on maha arvatud Kliendi sissemakse. 

1.4 Krediidiandja maksab krediidi otse Eesti Energia AS-ile või 
Elektrilevi OÜ-le vastavalt nimetatud ettevõtja poolt 
elektritööde/liitumise/võrgu lisateenuse teostamise lepingu kohaselt 
esitatud arvetele kusjuures Krediidiandja ja Klient on kokku leppinud, 
et Eesti Energia AS või Elektrilevi OÜ esitab 
elektritööde/liitumise/võrgu lisateenuse teostamise lepingu järgse 
arve otse Krediidiandjale. Juhul kui Leping lõpetatakse 
ennetähtaegselt, esitab Eesti Energia AS või Elektrilevi OÜ arved 
otse Kliendile. 

2. LEPINGU JÕUSTUMINE JA MAKSEPERIOOD 

2.1 Leping jõustub selle kahepoolse allkirjastamise hetkest. Leping 
kuulub täitmisele kui üheaegselt on täidetud kõik alltoodud 
tingimused, kasvõi ühe tingimuse mittetäitumisel loevad pooled 
Lepingu lõppenuks. 

2.1.1 Klient on Eesti Energia AS-ile või Elektrilevi OÜ-le tasunud 
Lepingus sätestatud sissemakse; 

2.1.2 Lepingus sätestatud juhul on Lepingust tulenevate nõuete 
tagamiseks sõlmitud käenduslepingud; 

2.1.3 Järelmaksu objektiks olev Eesti Energia AS-i või Elektrilevi OÜ 
poolt esitatav arve on lülitatud maksegraafikusse 1 aasta jooksul 
Lepingu sõlmimisest arvates. 

2.2 Makseperiood on ajavahemik, mille jooksul Klient on kohustatud 
Krediidiandjale tasuma krediidi ja intressi. Makseperiood algab Eesti 
Energia AS-i või Elektrilevi OÜ poolt järelmaksu objektiks oleva arve 
esitamisele järgnevast kalendrikuust ning selle pikkus on fikseeritud 
Lepingus. Makseperioodi algamisel esitab Krediidiandja Kliendile 
maksegraafiku, mis on Lepingu lisaks, ning maksegraafiku kohaselt 
igakuiselt arved. 

2.3 Klient võib taotleda makseperioodi peatamist ehk maksepuhkust. 
Maksepuhkuse korral pole Klient kohustatud tasuma krediiti, küll aga 
on kohustatud tasuma intressi maksepuhkuse hetkeks tasumata 
krediidisummalt. 

2.4 Maksepuhkust on võimalik taotleda 1 (üks) kord Lepingu 
kehtivuse jooksul ning maksimaalselt 6 (kuueks) kuuks. Krediidiandja 

võimaldab Kliendile maksepuhkust tingimusel, et makseperioodi 
algusest on möödunud vähemalt 3 (kolm) kuud ning Klient on selle 
hetkeni nõuetekohaselt täitnud kõik oma lepingujärgsed kohustused. 

3. TASUD JA TASUMISE KORD 

3.1 Intress 

3.1.1 Klient tasub krediidi kasutamise eest Krediidiandjale intressi 
Lepingus sätestatud määras; 

3.1.2 Intressi arvestatakse krediidi tagasimaksmata osalt Eesti 
Energia AS-i või Elektrilevi OÜ poolt Tüüptingimuste punktis 1.2 
nimetatud lepingute alusel esitatud arve tasumise tähtpäevast 
(krediidi kasutada andmise tähtpäev) kuni kogu krediidi täieliku ja 
nõuetekohase tagastamise päevani ja see kuulub Krediidiandjale 
tasumisele punktis 3.5.2. nimetatud maksegraafikus toodud 
tähtpäevadel ja suuruses. 

3.2 Krediidi kulukuse määr on sätestatud Lepingus. 

3.3 Muud Lepinguga seotud kulutused: Klient kannab kõik kulud, mis 
on seotud Lepingu täitmisega, sh kulud Lepingu järgsete maksete 
tasumise ja Lepingu tagamisega, samuti kohtukulud, mis on seotud 
Lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega, kui Eesti Vabariigi 
õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti. 

 
3.4 Kogusumma (krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu 
kandmiseks tehtavad maksed) on sätestatud Lepingus. 

3.5 Lepingust tulenevate maksete tasumise kord 

3.5.1 Klient tagastab Krediidiandjale krediidi ja tasub intressid 
igakuiselt punktis 2.2. ja Lepingus sätestatud makseperioodi jooksul. 

3.5.2 Eesti Energia AS-i või Elektrilevi OÜ poolt punktis 1.2. 
nimetatud lepingu alusel järelmaksu objektiks oleva arve esitamise 
järgselt koostab Krediidiandja Kliendile maksegraafiku, mis on 
Lepingu lisaks. Maksegraafik koostatakse annuiteedi põhimõttel. 

3.5.3 Klient tasub Lepingust tulenevad maksed Krediidiandja poolt 
esitatud arvel märgitud pangakontole. 

3.5.4 Kõigi Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumise 
järjekord on alljärgnev: 

3.5.4.1 Krediidiandja poolt võla sissenõudmiseks tehtud kulud; 

3.5.4.2 viivis, trahvid; 

3.5.4.3 tähtajaks tasumata intressid; 

3.5.4.4 tähtajaks tasumata krediidisumma, 

kusjuures enne loetakse tasutuks kõik varasema võlgnevusega 
seotud maksed.  

4. LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE 

4.1 Klient vastutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest 
kogu oma olemasoleva ja tulevikus omandatava varaga. 
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4.2 Juhul kui Lepingu täitmise tagamiseks on sõlmitud käendusleping 
või käenduslepingud, vastutab Lepingu täitmise eest ka Käendaja 
käenduslepingus sätestatu kohaselt. 

5. VIIVIS 

5.1 Juhul, kui Klient jätab tähtaegselt tasumata või tasub 
mittetäielikult Lepingust tulenevad maksed, kohustub ta maksma 
Krediidiandjale viivist Lepingus sätestatud intressimääras. 

5.2 Viivise arvestamist alustatakse maksetähtpäevale järgnevast 
päevast ja lõpetatakse võlgnevuse tasumise päeval, nimetatud päev 
kaasa arvatud. 

5.3 Tasumata viiviselt ja intressilt viivist ei arvestata. 

6. VASTUTUS 

6.1 Pooled vastutavad Lepingu täitmata jätmise või mittekohase 
täitmisega teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest. 

6.2 Klient vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi tema poolt 
Krediidiandjale esitatud dokumentide ja andmete õigsuse eest. Klient 
on kohustatud hüvitama Krediidiandjale kõik kahjud, mida 
Krediidiandja kannab seoses Kliendi poolt väärinformatsiooni 
esitamise või tegeliku olukorra ja tähtsust omava informatsiooni 
teadliku varjamisega. 

6.3 Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittekohast 
täitmist, kui selle põhjustas vääramatu jõud, ei loeta Lepingu 
rikkumiseks. Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste 
täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest 
koheselt teatama teisele Poolele ning vääramatu jõu asjaolude 
äralangemisel Lepingut täitma asuma. 

7. KLIENDI TAGANEMISÕIGUS 

7.1 Kliendil on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva 
jooksul selle sõlmimisest arvates. Samaaegselt Lepingust 
taganemisega võib Klient taganeda ka punktis 1.2. nimetatud 
elektritööde teostamise lepingust, punktis 1.2. nimetatud 
liitumise/võrgu lisateenuse teostamise lepingust käesoleva punkti 
alusel taganeda võimalik ei ole. 

7.2 Lepingust taganemiseks esitab Klient Krediidiandjale punktis 7.1. 
sätestatud tähtaja jooksul vastava kirjaliku või elektroonilise 
(digitaalselt allkirjastatud) taganemisavalduse. 

7.3 Lepingust taganemisel on Klient kohustatud Krediidiandjale 
tagastama Krediidiandja poolt punktis 1.2 nimetatud elektritööde 
teostamise lepingu täitmiseks tasutud summa. Klient on kohustatud 
tasuma ka intressid krediidi tagasimakse teostamise kuupäeva 
seisuga. 

7.4 Juhul kui Klient 30 (kolmekümne) päeva jooksul 
taganemisavalduse tegemisest arvates krediiti tagasi ei maksa, 
loetakse, et Klient pole Lepingust taganenud. 

8. ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSMINE 

8.1 Kliendil on õigus Lepingust tulenevad kohustused 
ennetähtaegselt osaliselt või täielikult täita. 

8.2 Ennetähtaegse tagasimakse teostamiseks esitab Klient 
Krediidiandjale tahteavalduse märkides ära ennetähtaegse 

tagasimakse suuruse. Ilma vastava tahteavalduseta tehtud makset ei 
loe Krediidiandja ennetähtaegseks tagasimakseks. 

8.3 Krediidiandja väljastab Kliendile vastava ennetähtaegse 
tagasimakse makseteate, mille eest Klient on kohustatud 
makseteatel näidatud tähtajaks tasuma. 

8.4 Ennetähtaegse tagasimakse tasumise järgselt koostab ja edastab 
Krediidiandja Kliendile uue maksegraafiku. Kui Klient ei märgi 
tagasimakse avalduses teisiti, jääb Kliendi kokkulepitud kuumakse 
suurus muutumatuks ja Krediidiandja vähendab tagasimakse võrra 
osamaksete arvu. 

8.5 Juhul kui Klient makseteate alusel makset ei teosta, jääb Leping 
ning maksegraafik jõusse muutmata kujul. 

8.6 Ennetähtaegse tagasimakse teostamisel ei ole Klient kohustatud 
tasuma Krediidi kasutamata jätmise ajale langevat intressi ega muid 
kulusid, samuti ei kuulu sissenõudmisele Krediidi ennetähtaegse 
tagasimaksmisega seonduv võimalik kahju. 

9. KREDIIDIANDJA ÕIGUS LEPING ERAKORRALISELT 
ÜLES ÖELDA 

9.1 Krediidiandjal on õigus Leping üles öelda ja nõuda kogu krediidi 
ja Lepingu ülesütlemise ajaks tasumisele kuuluva intressi kohest 
tasumist, kui leiab aset kasvõi üks alljärgnevalt loetletud 
sündmustest: 

9.1.1 Klient on krediidi taotlemisel või muudes krediidiga seotud 
dokumentides andnud Krediidiandjale väärinformatsiooni või jätnud 
esitamata talle teadaolevad Lepingu täitmist mõjutavad andmed; 

9.1.2 Klient on olnud osaliselt või täielikult viivituses vähemalt 3 
(kolme) üksteisele järgneva osamaksega ja Krediidiandja on andnud 
talle täiendavalt 14 (neliteist) päeva võlgnetava summa tasumiseks ja 
vaatamata sellele ei ole Klient oma võlgnevust tasunud; 

9.1.3 Klient ei täida muid Lepingus ja/või selle täitmise tagamiseks 
sõlmitud lepingus sätestatud tingimusi; 

9.1.4 Lepingust tulenevaid Kliendi kohustusi käendav füüsiline isik 
sureb või kuulutatakse pankrotis olevaks ja Klient ning Krediidiandja 
ei jõua mõistliku aja jooksul kokkuleppele Lepingu täiendava 
tagamise osas; 

9.2 Lepingu Krediidiandja poolsel erakorralisel ülesütlemisel 
kohustub Klient tasuma kõik Krediidiandjale võlgnetavad summad 
Lepingu erakorralise ülesütlemise avalduses näidatud tähtajaks. 

10. LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE 

10.1 Lepingu muutmine 

10.1.1 Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel 
Lepingus, Tüüptingimustes või seaduses ettenähtud alustel, kirjalikus 
või elektroonilises vormis. 

10.1.2 Krediidiandjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta või 
kehtestada uued Tüüptingimused juhul, kui seda tingivad 
muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna 
või teenuste tehnilisest või sisulisest arengust, klientidele teenuste 
kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või 
vajadusest täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud 
asjaolusid. 
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10.1.3 Tüüptingimuste muutmise või uute Tüüptingimuste 
kehtestamise kohta avaldab Krediidiandja vastava teate oma 
veebilehel www.energia.ee (edaspidi koduleht) Teade 
Tüüptingimustesse muudatuste tegemise kohta ja Tüüptingimuste 
uus terviktekst või uued Tüüptingimused avaldatakse kodulehel 
vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne Tüüptingimuste 
muudatuste või uute Tüüptingimuste jõustumist. 

10.1.4 Kui klient ei nõustu Tüüptingimuste muudatuste või uute 
Tüüptingimustega, siis on tal õigus Leping üles öelda, teatades 
sellest Krediidiandjale kirjalikult 30 (kolmekümne) päeva jooksul 
arvates muudatuste või uute Tüüptingimuste kehtima hakkamise 
kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti 
kohustusest täita Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud 
kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse 
Kliendi suhtes seniseid Tüüptingimusi. 

10.1.5 Kui Klient Lepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates 
muudatuste või uute Tüüptingimuste kehtima hakkamise kohta teate 
avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud 
tahet nõustuda muudetud Tüüptingimustega või uute 
Tüüptingimustega ja ei oma sellega seoses Krediidiandja vastu 
pretensioone. Muudetud või uued Tüüptingimused saavad oma 
jõustumise päevast Lepingu lahutamatuks osaks ning on pooltele 
täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud Tüüptingimuste sätete või 
Tüüptingimuste kehtivus loetakse nimetatud ajast lõppenuks. 

10.1.6 Juhul kui Klient soovib krediidi summat suurendada, esitab 
Klient uue järelmaksu taotluse ning Krediidiandja hindab Kliendi 
maksevõimekust uuesti. Positiivse hinnangu korral suurendab 
Krediidiandja krediiti. 

10.1.7 Kliendil, kellel puudub võlgnevus Krediidiandja ees, on õigus 
Lepingu makseperioodi pikendada maksimaalselt 7 (seitsme) aastani 
ning pikendamist taotleda maksimaalselt 3 (kolm) korda (maksimum 
periood on ikka 7 a). 

10.1.8 Juhul kui Klient soovib makseperioodi lühendada, esitab Klient 
uue järelmaksu taotluse ning Krediidiandja hindab Kliendi 
maksevõimekust uuesti. Positiivse hinnangu korral lühendab 
Krediidiandja makseperioodi. 

10.1.9 Klient on kohustatud Lepingus sätestatud kontaktandmete 
muutumisest Krediidiandjat koheselt kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis teavitama, vastava teavitusega loetakse Kliendi 
kontaktandmed muudetuks. 

10.2 Leping lõpeb nõuetekohase täitmisega Kliendi ja/või kolmandate 
isikute poolt või lõppemisel muul alusel, sh Lepingust taganemisel või 
Lepingu ülesütlemisel. 

11. KOHTUALLUVUS 

Lepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada 
poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Kliendi elu- või asukoha 
järgses kohtus. Juhul kui Klient asub pärast Lepingu sõlmimist elama 
välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui 
Kliendi tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamisel teada, on 
pooled kokku leppinud lahendada vaidlus Eesti Vabariigi kohtus Eesti 
Vabariigi õigusaktide alusel. Eelnimetatud kokkulepped ei välista 
poolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses vastavalt 
nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele. 

12. ISIKUANDMETE AVALDAMINE 

Klient annab oma nõusoleku, et maksehäirete esinemisel edastab 
Krediidiandja andmed Kliendi kohta (nimi, isikukood, kontaktandmed, 
suhtluskeel, võlgnevuse info) AS-ile Krediidiinfo (registrikood 
10256137, asukoht Narva mnt 5, Tallinn, telefon 665 9600, 
veebiaadress www.krediidiinfo.ee), kes avaldab andmed 
võimaldamaks kolmandatel isikutel hinnata Kliendi krediidivõimelisust 
või saamaks infot muul sarnasel eesmärgil. Krediidiandja kohustub 
nimetatud isikuandmete töötlemisel järgima Isikuandmete kaitse 
seaduses sätestatud nõudeid. 

13. LEPINGU ÜLEANDMINE 

Krediidiandjal on õigus oma lepingust tulenevad õigused ja 
kohustused kolmandale isikule üle anda. Klient annab lepingut 
allkirjastades nimetatuks oma tagasivõtmatu nõusoleku. 

http://www.krediidiinfo.ee/
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	3. TASUD JA TASUMISE KORD
	3.1 Intress
	3.1.1 Klient tasub krediidi kasutamise eest Krediidiandjale intressi Lepingus sätestatud määras;
	3.1.2 Intressi arvestatakse krediidi tagasimaksmata osalt Eesti Energia AS-i või Elektrilevi OÜ poolt Tüüptingimuste punktis 1.2 nimetatud lepingute alusel esitatud arve tasumise tähtpäevast (krediidi kasutada andmise tähtpäev) kuni kogu krediidi täieliku ja nõuetekohase tagastamise päevani ja see kuulub Krediidiandjale tasumisele punktis 3.5.2. nimetatud maksegraafikus toodud tähtpäevadel ja suuruses.

	3.2 Krediidi kulukuse määr on sätestatud Lepingus.
	3.3 Muud Lepinguga seotud kulutused: Klient kannab kõik kulud, mis on seotud Lepingu täitmisega, sh kulud Lepingu järgsete maksete tasumise ja Lepingu tagamisega, samuti kohtukulud, mis on seotud Lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega, kui Eesti Vabariigi õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti.
	3.4 Kogusumma (krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavad maksed) on sätestatud Lepingus.
	3.5 Lepingust tulenevate maksete tasumise kord
	3.5.1 Klient tagastab Krediidiandjale krediidi ja tasub intressid igakuiselt punktis 2.2. ja Lepingus sätestatud makseperioodi jooksul.
	3.5.2 Eesti Energia AS-i või Elektrilevi OÜ poolt punktis 1.2. nimetatud lepingu alusel järelmaksu objektiks oleva arve esitamise järgselt koostab Krediidiandja Kliendile maksegraafiku, mis on Lepingu lisaks. Maksegraafik koostatakse annuiteedi põhimõttel.
	3.5.3 Klient tasub Lepingust tulenevad maksed Krediidiandja poolt esitatud arvel märgitud pangakontole.
	3.5.4 Kõigi Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumise järjekord on alljärgnev:
	3.5.4.1 Krediidiandja poolt võla sissenõudmiseks tehtud kulud;
	3.5.4.2 viivis, trahvid;
	3.5.4.3 tähtajaks tasumata intressid;
	3.5.4.4 tähtajaks tasumata krediidisumma,



	4. LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE
	4.1 Klient vastutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kogu oma olemasoleva ja tulevikus omandatava varaga.
	4.2 Juhul kui Lepingu täitmise tagamiseks on sõlmitud käendusleping või käenduslepingud, vastutab Lepingu täitmise eest ka Käendaja käenduslepingus sätestatu kohaselt.

	5. VIIVIS
	5.1 Juhul, kui Klient jätab tähtaegselt tasumata või tasub mittetäielikult Lepingust tulenevad maksed, kohustub ta maksma Krediidiandjale viivist Lepingus sätestatud intressimääras.
	5.2 Viivise arvestamist alustatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse võlgnevuse tasumise päeval, nimetatud päev kaasa arvatud.
	5.3 Tasumata viiviselt ja intressilt viivist ei arvestata.

	6. VASTUTUS
	6.1 Pooled vastutavad Lepingu täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest.
	6.2 Klient vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi tema poolt Krediidiandjale esitatud dokumentide ja andmete õigsuse eest. Klient on kohustatud hüvitama Krediidiandjale kõik kahjud, mida Krediidiandja kannab seoses Kliendi poolt väärinformatsiooni esitamise või tegeliku olukorra ja tähtsust omava informatsiooni teadliku varjamisega.
	6.3 Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittekohast täitmist, kui selle põhjustas vääramatu jõud, ei loeta Lepingu rikkumiseks. Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama teisele Poolele ning vääramatu jõu asjaolude äralangemisel Lepingut täitma asuma.

	7. KLIENDI TAGANEMISÕIGUS
	7.1 Kliendil on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul selle sõlmimisest arvates. Samaaegselt Lepingust taganemisega võib Klient taganeda ka punktis 1.2. nimetatud elektritööde teostamise lepingust, punktis 1.2. nimetatud liitumise/võrgu lisateenuse teostamise lepingust käesoleva punkti alusel taganeda võimalik ei ole.
	7.2 Lepingust taganemiseks esitab Klient Krediidiandjale punktis 7.1. sätestatud tähtaja jooksul vastava kirjaliku või elektroonilise (digitaalselt allkirjastatud) taganemisavalduse.
	7.3 Lepingust taganemisel on Klient kohustatud Krediidiandjale tagastama Krediidiandja poolt punktis 1.2 nimetatud elektritööde teostamise lepingu täitmiseks tasutud summa. Klient on kohustatud tasuma ka intressid krediidi tagasimakse teostamise kuupäeva seisuga.
	7.4 Juhul kui Klient 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest arvates krediiti tagasi ei maksa, loetakse, et Klient pole Lepingust taganenud.

	8. ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSMINE
	8.1 Kliendil on õigus Lepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt osaliselt või täielikult täita.
	8.2 Ennetähtaegse tagasimakse teostamiseks esitab Klient Krediidiandjale tahteavalduse märkides ära ennetähtaegse tagasimakse suuruse. Ilma vastava tahteavalduseta tehtud makset ei loe Krediidiandja ennetähtaegseks tagasimakseks.
	8.3 Krediidiandja väljastab Kliendile vastava ennetähtaegse tagasimakse makseteate, mille eest Klient on kohustatud makseteatel näidatud tähtajaks tasuma.
	8.4 Ennetähtaegse tagasimakse tasumise järgselt koostab ja edastab Krediidiandja Kliendile uue maksegraafiku. Kui Klient ei märgi tagasimakse avalduses teisiti, jääb Kliendi kokkulepitud kuumakse suurus muutumatuks ja Krediidiandja vähendab tagasimakse võrra osamaksete arvu.
	8.5 Juhul kui Klient makseteate alusel makset ei teosta, jääb Leping ning maksegraafik jõusse muutmata kujul.
	8.6 Ennetähtaegse tagasimakse teostamisel ei ole Klient kohustatud tasuma Krediidi kasutamata jätmise ajale langevat intressi ega muid kulusid, samuti ei kuulu sissenõudmisele Krediidi ennetähtaegse tagasimaksmisega seonduv võimalik kahju.

	9. KREDIIDIANDJA ÕIGUS LEPING ERAKORRALISELT ÜLES ÖELDA
	9.1 Krediidiandjal on õigus Leping üles öelda ja nõuda kogu krediidi ja Lepingu ülesütlemise ajaks tasumisele kuuluva intressi kohest tasumist, kui leiab aset kasvõi üks alljärgnevalt loetletud sündmustest:
	9.1.1 Klient on krediidi taotlemisel või muudes krediidiga seotud dokumentides andnud Krediidiandjale väärinformatsiooni või jätnud esitamata talle teadaolevad Lepingu täitmist mõjutavad andmed;
	9.1.2 Klient on olnud osaliselt või täielikult viivituses vähemalt 3 (kolme) üksteisele järgneva osamaksega ja Krediidiandja on andnud talle täiendavalt 14 (neliteist) päeva võlgnetava summa tasumiseks ja vaatamata sellele ei ole Klient oma võlgnevust tasunud;
	9.1.3 Klient ei täida muid Lepingus ja/või selle täitmise tagamiseks sõlmitud lepingus sätestatud tingimusi;
	9.1.4 Lepingust tulenevaid Kliendi kohustusi käendav füüsiline isik sureb või kuulutatakse pankrotis olevaks ja Klient ning Krediidiandja ei jõua mõistliku aja jooksul kokkuleppele Lepingu täiendava tagamise osas;

	9.2 Lepingu Krediidiandja poolsel erakorralisel ülesütlemisel kohustub Klient tasuma kõik Krediidiandjale võlgnetavad summad Lepingu erakorralise ülesütlemise avalduses näidatud tähtajaks.

	10. LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE
	10.1 Lepingu muutmine
	10.1.1 Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel Lepingus, Tüüptingimustes või seaduses ettenähtud alustel, kirjalikus või elektroonilises vormis.
	10.1.2 Krediidiandjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued Tüüptingimused juhul, kui seda tingivad muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna või teenuste tehnilisest või sisulisest arengust, klientidele teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid.
	10.1.3 Tüüptingimuste muutmise või uute Tüüptingimuste kehtestamise kohta avaldab Krediidiandja vastava teate oma veebilehel www.energia.ee (edaspidi koduleht) Teade Tüüptingimustesse muudatuste tegemise kohta ja Tüüptingimuste uus terviktekst või uued Tüüptingimused avaldatakse kodulehel vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne Tüüptingimuste muudatuste või uute Tüüptingimuste jõustumist.
	10.1.4 Kui klient ei nõustu Tüüptingimuste muudatuste või uute Tüüptingimustega, siis on tal õigus Leping üles öelda, teatades sellest Krediidiandjale kirjalikult 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates muudatuste või uute Tüüptingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest täita Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse Kliendi suhtes seniseid Tüüptingimusi.
	10.1.5 Kui Klient Lepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates muudatuste või uute Tüüptingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud Tüüptingimustega või uute Tüüptingimustega ja ei oma sellega seoses Krediidiandja vastu pretensioone. Muudetud või uued Tüüptingimused saavad oma jõustumise päevast Lepingu lahutamatuks osaks ning on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud Tüüptingimuste sätete või Tüüptingimuste kehtivus loetakse nimetatud ajast lõppenuks.
	10.1.6 Juhul kui Klient soovib krediidi summat suurendada, esitab Klient uue järelmaksu taotluse ning Krediidiandja hindab Kliendi maksevõimekust uuesti. Positiivse hinnangu korral suurendab Krediidiandja krediiti.
	10.1.7 Kliendil, kellel puudub võlgnevus Krediidiandja ees, on õigus Lepingu makseperioodi pikendada maksimaalselt 7 (seitsme) aastani ning pikendamist taotleda maksimaalselt 3 (kolm) korda (maksimum periood on ikka 7 a).
	10.1.8 Juhul kui Klient soovib makseperioodi lühendada, esitab Klient uue järelmaksu taotluse ning Krediidiandja hindab Kliendi maksevõimekust uuesti. Positiivse hinnangu korral lühendab Krediidiandja makseperioodi.
	10.1.9 Klient on kohustatud Lepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest Krediidiandjat koheselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama, vastava teavitusega loetakse Kliendi kontaktandmed muudetuks.

	10.2 Leping lõpeb nõuetekohase täitmisega Kliendi ja/või kolmandate isikute poolt või lõppemisel muul alusel, sh Lepingust taganemisel või Lepingu ülesütlemisel.
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