






















































































Eelnõu, 1996 

 
 
 
 

… osa 
Tarbijakrediit 

 
 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

 
 

 
 § 1. Tarbijakrediidileping 
 
 (1) Tarbijakrediidilepinguks loetakse lepingut, millega üks isik (krediidiandja) 
oma majandus- või kutsealase tegevuse raames annab või kohustub andma 
teisele isikule (tarbijale) eesmärgil, mida ei saa lugeda tema majandus- või 
kutsealasesse tegevusse kuuluvaks krediiti tasumise aja edasilükkamise, laenu 
või muu sarnase finantsabi vormis. 
 (2) Käsolevas sätestatut kohaldatakse ka lepingutele, millega üks isik 
(krediidivahendaja) kohustub oma majandus- või kutsealase tegevuse raames 
tarbijale tasu eest krediiti vahendama või krediidilepingu sõlmimise võimalusele 
osutama (krediidivahenduslepingud). 
 (3) Kui teistes seaduse sätetes on tarbija kaitseks kehtestatud käesolevas 
osas sätestatust rangemad nõuded, kohaldatakse neid ka käesolevas osas 
sätestatud juhtudel. 
 (4) Käesolevas sätestatust tarbija kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on 
tühine. Käesolevas osas sätestatut kohaldatakse ka siis, kui selle sätete 
kohaldamist püütakse vältida kokkulepete teistsuguse formuleerimisega, iseäranis 
krediidisumma jagamisega mitme lepingu vahel. 
 
 
 
 § 2. Kohaldamise piirangud 
 
 (1) Käesolevas osas sätestatut ei kohaldata: 
 1) krediidilepingutele ja krediidivahendulepingutele, mis on põhiliselt 
suunatud kinnisomandi omandamisele või säilitamisele, samuti omandi 
omandamisele või säilitamisele ehitisele kui vallasasjale või rajatavale ehitisele või 
ehtitise renoveerimiseks või parendamiseks;  
 2) üürilepingutele, välja arvatud juhul, kui seal on ette nähtud, et omand 
läheb lepingu lõppedes üürnikule üle; 
 3) krediitidele, mis antakse või tehakse kättesaadavaks ilma intressita või 
muu tasuta; 
 4) krediidi- ja krediidivahenduslepingutele, mille järgi intresse ei nõuta, kui 
tarbija nõustub krediidi ühe korraga tagasi maksma; 
 5) krediidi- ja krediidivahenduslepingutele lepingutele summaga alla 3500 
krooni või üle 400 000 krooni; 
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 6) krediidi- ja krediidivahenduslepingutele, mille järgi peab tarbija krediidi 
tagasi maksma kas maksimaalselt kolme kuu jooksul või mitte enam kui nelja 
osamaksena maksimaalselt 12 kuu jooksul; 
 7) lepingutele varustusettevõtete teenuste või soorituste jätkuvaks 
osutamiseks, mille järgi on tarbijal õigus teenuste või soorituste osutamise kestel 
maksta osamakseid. 
 (2) Lepingutele, mille järgi krediidi- või  finantseerimisasutus annab 
arvelduskrediite jooksvale arvele, kohaldatakse ainult §-des 5 ja 6 sätestatut. 
Krediitkaardikontolepingutele kohaldatakse käesolevas osas sätestatut, välja 
arvatud §-s 5 sätestatut.  
 (3) Paragrahvides 3, 4, 6 ja 7 sätestatut ei kohaldata finantsliisingu 
lepingutele. 
 (4) Paragrahvides 3, 5, 7 - 10, 12 - 15 sätestatut ei kohaldata 
krediidilepingutele ja krediidilubadustele, mis on tagatud hüpoteegiga ja ei ole juba 
1. lõike 1. 1. punkti käesoleva osa kehtivusalast välistatud. 
 (4) Paragrahvis 12 sätestatut ei kohaldata krediidilepingutele, mille 
eesmärgiks on väärtpaberite, deviiside või väärismetallide omandamise 
finantseerimine. 
 
 
 

2. peatükk.  
LEPINGU VORM JA SISU 

 
 
 

 § 3. Lepingu vorm 
 
 (1) Tarbijakrediidileping tuleb sõlmida kirjalikult. Tarbijale tuleb anda lepingu 
koopia. 
 (2) Lepingus peab olema märgitud: 
 1) krediidi netosumma ja krediidi võimalik maksimumpiir; 
 2)  krediidi üldkulud (kõik kulud, kaasa arvatud intressid, mida tarbija 
peab krediidi eest tasuma), väljendatuna tarbija jaoks antud krediidi iga - aastase 
protsendina (efektiivne aastaintress) või, kui see ei ole võimalik, aastaintress ja 
lepingu sõlmimisel arvesse võetud kulud; 
 3) tingimused, mille korral võib 2. punktis nimetatud a kulusid muuta; 
 4) krediidi kogukulude elemendid, mida efektiivse aastaintressi arvutamisel 
ei arvestatud (§ 17), välja arvatud lepinguliste kohustuste täitmatajätmisel tekkivad 
kulud. Kui nende kuluelementide täpne summa on teada, tuleb see ära näidata, 
vastasel juhul aga niivõrd, kui võimalik esitada kas arvestusmeetod või realistlik 
hinnang; 
 5) krediidi tagasimaksmise tingimused, iseäranis maksete, mida tarbija 
peab krediidi, intresside ja kulude tasumiseks tegema, summa, arv ja sooritamise 
ajavahemikud või tähtpäevad, samuti, kui võimalik, nende maksete kogusumma; 
 6) tarbija õigus krediididi enneaegse tagasimaksmise korral 
krediidikasutamatajätmise aja eest intresside arvestamatajätmisele ja kulude 
mõistuspärasele vähendamisele; 
 7) tarbija võimalik järelemõtlemisaeg; 
 8) andmed võimalike tagatiste kohta. 
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 § 4. Lepingud kaupade või teenuste omandamise finantseerimiseks 
 
 Krediidilepingute puhul, mille esemeks on teatud kaupade või teenuste 
omandamise finantseerimine, tuleb lepingus lisaks § 3 2. lõikes sätestatud 
andmetele märkida: 
 1) lepingu esemeks olevate  kaupade või teenuste kirjeldus; 
 2) ostuhind, kui tasumine toimuks koheselt (puhashind) ja hind, mis tuleb 
maksta krediidilepingu raames; 
 3) võimaliku sissemakse suurus, osamaksete arv, suurus ja sissenõutavus 
või menetlus, mille järgi neid võib määrata, kui need ei ole lepingu sõlmimisel veel 
teada; 
 4) kauba omaniku nimi, kui omand ei lähe kohe tarbijale üle ei lähe, ja 
tingimused, mille korral kaup läheb tarbija omandisse; 
 5) viide võimalikule nõutud kindlustusele ja, kui kindlustaja valikut ei ole 
jäetud tarbijale, kindlustuskulud. 
 
 
 § 5. Arvelduskrediit jooksvale arvele 
 
 (1) Kui krediidi- või finantseerimisasutus annab krediiti arvelduskrediidi 
vormis jooksvale arvele (lubab tarbijale tema jooksvat arvet teatud suuruses 
ületada), peab ta hiljemalt lepingu sõlmimisel teavitama tarbijat: 
 1) krediidisumma võimalikust maksimumpiirist; 
 2) aastaintressist ja tarbijale lepingu sõlmimisest arvestatud kuludest, 
samuti tingimustest, millel neid muuta võib; 
 3) lepingu lõpetamise tingimustest. 
 (2) Krediidiandja peab 1. lõikes nimetatud teavet tarbijale kirjalikult 
kinnitama. Lepingukestuse ajal tuleb tarbijale viivitamata teatada igast 
aastaintressi või tarbijale arvestatud kulude muutumisest. Kinnitamine ja 
teavitamine võib toimuda kontoväljavõtte andmisega. 
 (3) Kui krediidi-või finantseerimisasutus lubab konto ületamist ja kui kontot 
ületatakse kauem kui 3 kuud, tuleb tarbijat teavitada aastaintressist ja tarbijale 
arvestatud kuludest, samuti nende muudatustest. Teavitamine võib toimuda 
kontoväljavõtte andmisega. 
 
 
 § 6. Lepinguvormi järgimatajätmise tagajärjed 
 
 (1) Paragrahvides 3 - 5 sätestatud nõuete järgimatajätmise korral on 
tarbijakrediidileping tühine. 
 (2) Kui tarbijakrediidleping on tühine, peab tarbija juba saadud või taotletud 
krediidisumma tagasi maksma, kuid ei võlgne ei intresse ega kulusid. 
Krediidisumma tuleb tagasi maksta võrdse suurusega osamaksetena. Kui leping ei 
näe ette pikemaid ajavahemikke, on osamaksete vaheks igakordselt üks kuu. 
 (3) Vaatamata 1. löikes sätestatule muutub krediidileping § 3 2. lõikes 
nimetatud juhtudel kehtivaks, kui tarbija saab laenu kätte või hakkab krediiti 
kasutama ning §-s 4 nimetatud juhtudel siis, kui kaup antakse tarbijale üle või 
osutatakse teenus. 
 (4) Kui efektiivne aastaintress on lepingus märgitud tegelikust madalamana, 
alaneb § 3 2. lõikes nimetatud juhtudel krediidilepingu aluseks võetud 
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intressimäär, §-s 4 nimetatud juhtudel osamaksehind protsendimäära võrra, mille 
võrra efektiivne aastaintress on avaldataud tegelikust madalamana. 
 
 

3. peatükk. 
 POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 
 

 
 § 7. Tarbija õigus enneaegsele tagasimaksmisele 
 
 Tarbija võib tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused täita enneaegselt. 
Sellisel juhul alandatakse vastavalt krediidi kasutamatajätmise ajale intresse ja 
tarbijale arvestatud kulusid. 
 
 
 § 8. Tarbija vastuväited 
 
 Kui krediidiandja loovutab talle tarbijakrediidilepingust tulenevad nõuded 
kolmandale isikule, võib tarbija selle isiku vastu esitada talle esialgse krediidiandja 
vastu kuuluvad vastuväited, sealhulgas nõude tasaarvestada. Sellest 
kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. 
 
 
 § 9. Veksli ja tsekiga maksmine  
 
 (1) Tarbijat ei või kohustuda võtma krediidiandja krediidilepingust tuleneva 
nõude tagamiseks vekslikohustust ega väljastama tsekki, samuti ei või 
krediidiandja neid vastu võtta 
 (2) Kui veksel või tsekk on 1. lõike sätestatu vastaselt siiski vastu võetud, 
võib tarbija selle igal ajal krediidiandjalt tagasi nõuda.Krediidiandja peab tarbijale 
hüvitama veksli või tseki väljaandmisest tekkinud kahju. 
 
 
 § 10. Oferdi tühistamise õigus  
 
 (1) Tarbijakrediidilepingu sõlmimisele suunatud tarbija ofert või aktsept 
jõustub alles siis, kui tarbija seda ühe nädala jooksul pärast tegemist kirjalikult ei 
tühista. Tähtaega järgitakse ka tühistamise avalduse õigeaegse ärasaatmisega 
ära.  
 (2) Esimeses lõikes nimetatud tähtaeg hakkab kulgema tarbijale 
trükitehniliselt selgesti kujundatud kirjaliku selgituse väljastamisest, kus on 
märgitud tarbijale vastavalt 1. lõikele kuuluvad õigused ning nende õiguste 
äralangemine vastavalt 3. lõikele, samuti tühistamisavalduse saaja nimi ja 
aadress.  
 (3) Kui tarbija on vastavalt § 3 2. lõikele laenu kätte saanud, ei või ta oma 
oferti või aktsepti tühistada, kui ta laenu kahe nädala jooksul kas pärast 
tühistamise avaldamist või laenu väljamaksmist tagasi ei maksa. 
 (4) Kui tarbijale 2. lõikele vastavat selgitust ei anta, lõpeb tema 
tühistamisõigus alles lepingu täielikul täitmisel mõlemal poolt, hiljemalt siiski ühe 
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aasta pärast krediidilepingu sõlmimisele suunatud tarbija oferdi või aktsepti 
tegemist.  
 (4) Oferdi või aktsepti tühistamisele kohaldatakse muus osas vastavalt 
üldosa §-s 47 sätestatut. 
 (5) Esimeses kuni neljandas lõikes sätestatut ei kohaldata §-s 5 nimetatud 
krediidilepingutele, kui tarbija võib vastavalt krediidilepingule krediidi igal ajal 
ülesütlemistähtaega järgimata ja ilma lisakulutusteta tagasi maksta. 
 
 
 § 11. Erisäte saatekaubanduseks  
 
 (1) Kui krediidilepingu esemeks on asja tarnimise või muu soorituse 
tegemise ja kui tarbija annab lepingu sõlmimisele suunatud oferdi müügiprospekti 
alusel, millest on nähtavad § 4 lg. 1 lause 4 nr. 2 tähed a-e nimetatud andmed, 
välja arvatud üksikute osamaksete summa, § 4 ei kohaldata, kui tarbija teise 
lepingupoole mittejuuresolekul müügiprospekti põhjalikult teadmiseks sai võtta. 
 (2) Kui 1. lõike juhtudel annab krediidiandja tarbijale piiramatu õiguse asi 
ühe nädala jooksul peale saamist tagasi anda, langeb tagasivõtmisõigus § 7 
kohaselt ära. Tagasivõtmisõigust teostab tarbija asja tagasisaatmisega, posti teel 
mittetagasisaadetavate asjade puhul kirjaliku tagasivõtmisnõudega. 
Tagasisaatmine ja tagasivõtmine toimuvad krediidiandja kulul ja riisikol. Tähtaja 
järgimiseks piisab asja või tagasivõtmisnõude õigsegsest ärasaatmisest. Tähtaja 
kulgemine algab ainult siis, kui kas müügiprospekt või tellimisformulaar või 
tarbijale väljastatud eraldi dokument sisaldab trükitehniliselt selgesti kujundatud 
tarbija selegitamist tadasiandmisõiguse üle. Muus osas kohaldatakse 
koduuksetehingute seaduse § 2 lg. 1 lauses 4 ja §-s 3 sätestatut. 
 
 
 § 12. Tarbija õigused kaupade või teenuste pakkuja /tarnija/ suhtes 
 
 Kui tarbija sõlmib kaupade või teenuste saamise eesmärgil krediidilepingu 
teise isiku kui kaupade või teenuste müüjaga, võib ta krediidiandja suhtes teostada 
samu õigusi, mis kuuluvad talle kauba või teenuse müüja suhtes, kui on täidetud 
järgmised tingimused:  
 1) krediidiandja ja kaupade või teenuste muretseja vahel on olemas 
kokkulepe, mille kohaselt krediite antud muretseja klientidele antakse eranditult 
selle krediidiandja poolt ja 
 2) tarbija saab krediidi selle kokkuleppe raames ja 
 3) tarbijakrediidilepingu esemeks olevaid kaupu või teenuseid ei muretseta 
või seda tehakse ainult osaliselt või need ei vasta lepingule kaupade või teenuste 
muretsemiseks ja 
 4) tarbija on õiguskaitsevahendeid muretseja suhtes edutult teostanud ja 
 5) lepingusumma ületab 3500 krooni. 
 
 
 § 13. Viivitusintressid 
 
 Kui tarbija satub maksete tasumisega, mida ta krediidilepingu alusel 
krediidiandjale võlgneb, viivitusse, arvestada viivitatud summalt intressi seaduses 
sätestatud suuruses, välja arvatud juhul, kui krediidiandja tõendab tegeliku 
suurema või tarbija madalama kahju olemasolu. 
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 § 14. Krediidilepingu ülesütlemise piirangud 
 
 (1) Krediidiandja võib osamaksetena kustutamisele kuuluva krediidi puhul 
krediidilepingu tarbija maksmisega viivitamise tõttu ainult siis üles öelda, kui tarbija 
on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kahe üksteisele järgneva osamakse 
tasumisega, mis moodustavad kokku üle 5 % krediidi kogumaksumusest tarbija 
jaoks. 
 (2) Kui krediidiandja ütleb lepingu üles, alandatakse vastavalt krediidi 
kasutamatajätmise ajale intresse ja tarbijale arvestatud kulusid. 
 
 
 § 15. Krediidiandja taganemine 
 
 Krediidiandja võib krediidilepingust, mille esemeks on osamakete tasumise 
vastu asja muretsemine või muu soorituse tegemine, tarbija makseviivituse tõttu 
taganeda ainult § 14 1. lõikes nimetatud tingimustel. 
 

 
 § 16. Efektiivse aastaintressi arvestamine 
  
 (1) Efektiivne aastaintress arvutatakse rahandusministri poolt kehtestatud 
valemi järgi 
 (2) Efektiivse aastaintressi arvutamise aluseks on krediidi kogukulud tarbija 
jaoks vastavalt § 3 2. lõike 2. punktile, kaasa arvatud ostuhinna kulud. 
 (3) Efektiivse aastaintressi arvutamisel ei arvestata kulusid, mis tarbija peab 
maksma lepingus näidatud kohustuse täitmatajätmisel ega kulusid, mis tarbija 
peab kandma seoses kaupade või teenuste omandamisega, sõltumata sellest, kas 
tegemist oleks omandamisega puhashinna eest või krediidina. 
 (4) Ülekandekulusid, samuti kulusid krediidi tagasimaksmiseks ning 
intresside ja muude kulude tasumiseks määratud arve pidamise eest, tuleb 
efektiivse aastaintressi arvutamisel ainult siis arvestada, kui tarbijal ei ole 
seejuures mõistuspärast valikuvabadust ja nimetatud kulud on ebamõistuspäraselt 
kõrged. Arvestada tuleb siiski nende tagasimaksete või maksete inkassokulusid, 
sõltumata sellest, kas need nõutakse sisse sularahas või muul viisil. 
 (5) Kulusid kindlustuste ja tagatiste eest tuleb efektiivse aastaintressi 
arvutamisel ainult niivõrd arvestada, kui krediidiandja näeb need krediidi 
võimaldamise eest kohustuslikult ette või kui need peavad krediidiandjale tarbija 
surma, invaliidsuse, haiguse või töötuse korral tagama summa tagasimaksmise, 
mis on sama suur või väiksem kui krediidi kogusumma, kaasa  arvatud intressid ja 
muud kulud. 
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4. peatükk. 
KREDIIDIVAHENDUSLEPING 

 
 
 
 § 17. Kirjalik vorm 
 
 (1) Krediidivahendusleping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis. Lepingus 
tuleb märkida krediidivahendaja tasu protsendina krediidisummast. Kui 
krediidivahendaja on ka krediidiandjaga tasu kokku leppinud, tuleb lepingus 
märkida ka see.  
 (2) Krediidivahendaja peab tarbijale väljastama lepingukoopia. 
 (3) Krediidivahendusleping, mis ei vasta 1. lõikes sätestatud nõuetele, on 
tühine. 
 
 
 § 18. Tasu 
 
 (1) Tarbija on krediidivahendajale tasu maksmiseks kohustatud ainult siis, 
kui viimase vahenduse või osutamise tulemusena tarbijale krediiti antakse ja 
tarbija ei saa oma oferti või aktsepti vastavalt § 10 1. lõikele enam tühistada. 
Kuivõrd krediit võetakse krediidivahendaja teadmisel mõne teise krediidi 
enneaegseks tasumiseks, on krediidvahendajal õigus tasule ainult siis, kui 
efektiivne aastaintress ei suurene. Efektiivse aastaintressi arvestamisel tasutava 
krediidi jaoks ei arvestata võimalikke vahenduskulusid. 
 (2) Krediidivahendaja ei tohi soorituste eest, mis on seotud krediidi 
vahendamisega või krediidilepingu sõlmimise võimalusele osutamisega, kokku 
leppida täiendavat tasu lisaks 1. lõike 1. lauses sätestatule, välja arvatud 
kokkulepe krediidivahendajale tema poolt tehtud vajalike kulutuste hüvitamise 
kohta. 
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VÕLAÕIGUSSEADUS 
 

... osa 
 

Tasuta kasutamine 
 
 
 
 § 1. Mõiste 
 
 Tasuta kasutamise lepinguga kohustub üks pool (kasutusse andja) andma 
teisele poolele (kasutaja) üle äratarvitamatu asja teatud ajaks või teatud eesmärgil 
tasuta kasutamiseks ja kasutaja sama asja pärast kasutamist kasutusse andjale 
tagastama. 
 
 
 § 2. Kasutaja vastutus  
 
 Kasutaja vastutab kasutusse andjale tasuta kasutamise lepingu 
täitmatajätmisega tekitatud kahju eest ainult tahtluse või raske hooletuse korral. 
 
 
 § 3. Vastutus puuduste eest  
 
 Kui kasutusse andja vaikib kolmanda isiku õigusest asjale või puudusest 
asjas, on ta kohustatud hüvitama kasutajale sellest tekkinud kahju. 
 
 
 § 4. Säilitamise kulud 
 
 (1) Kasutaja peab kandma kasutusse antud asja säilitamise tavalised 
kulutused. 
 (2) Kasutusse andja kohustus muude kulude hüvitamiseks määratakse 
volituseta asjade ajamise sätete järgi. Kasutajal on õigus võtta ära juurdekuuluvad 
asjad, millega ta on kasutusse antud asja varustanud. 
 
 
 § 5. Asja kasutamine 
 
 (1) Kasutaja võib asja kasutada ainult sellisel viisil, mis tuleneb lepingust, 
kokkuleppe puudumisel aga asja olemusest või kasutamise eesmärgist. 
 (2) Kasutaja ei või anda asja kasutamist üle kolmandale isikule ilma 
kasutusse andja nõusolekuta. 
 (3) Kasutaja, kes ei täida 1. ja 2. lõikes sätestatud kohustusi, vastutab 
kasutusse andjale sellega tekitatud kahju eest, muuhulgas ka asja juhusliku 
kaotsimineku või kahjustumisega tekitatud kahju eest, kui ta ei tõenda, et see 
oleks toimunud ka siis, kui asja ei oleks temale üle antud . 
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 § 6. Asjaga seotud muutused 
 
 Kasutaja ei vastuta ühegi kasutusse antud asja lepingulisest kasutamisest 
tingitud asjaga toimunud muutuse või halvenemise eest. 
 
 
 § 7. Tagastamiskohustus 
 
 (1) Kasutaja on kohustatud tagastama kasutusse antud asja tasuta 
kasutamise tähtaja lõppemisel. 
 (2) Kui tähtaega ei ole määratud, tuleb asi tagastada peale seda, kui 
kasutaja on asja kasutamise teostanud viisil, mis tuleneb tasuta kasutamise 
eesmärgist. Kasutusse andja võib nõuda asja tagasi ka varem, kui on möödunud 
niipalju aega, et kasutaja oleks saanud sellise kasutamise teostada. 
 (3) Kui tasuta kasutamise tähtaega ei ole määratud ja see ei tulene tasuta 
kasutamise eesmärgist, võib kasutusse andja nõuda asja tagasi igal ajal. 
 (4) Kui kasutaja annab asja kasutamise üle kolmandale isikule, võib 
kasutusse andja seda pärast tasuta kasutamise lõppemist ka kolmandalt isikult 
tagasi nõuda. 
 (5) Kasutaja ei või kasutusse antud asja kinni pidada talle kasutusse andja 
vastu kuuluvate nõuete täitmise tagamiseks. 
 
 
 § 8. Ülesütlemisõigus 
 
 Kasutusse andja võib tasuta kasutamise lepingu üles öelda ja kasutusse 
antud asja tagasi nõuda, kui: 
 1) ta vajab asja ettenägematu asjaolu tõttu; 
 2) kasutaja kasutab asja vastuolus §-s 5 sätestatuga, eriti, kui ta annab 
kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või ohustab tõsiselt asja 
järgimata temale pandud hoolsuse kohustust; 
 3) kasutaja sureb. 
 
 
 § 9. Aegumine 
  
 Kasutusse andja nõuded laenatud asjaga toimunud muutuse või selle 
rikkumise hüvitamiseks, samuti kasutaja nõuded kulutuste hüvitamiseks või 
juurdekuuluvate asjade äravõtmise lubamiseks aeguvad kuue kuuga. 
Hüvitusnõude aegumine algab kasutusse antud asja tagasisaamisega kasutusse 
andja poolt. Kasutaja nõuete aegumine algab lepingu lõppemisega. 
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Laen 

 
 
 

 
 
 
 § 1. Mõiste 
 
 (1) Laenulepinguga kohustub üks pool (laenu andja) andma teisele poolele 
(laenu saaja) üle omandi rahasummale või muudele asendatavatele asjadele ning 
laenu saaja kohustub tagastama sama liiki asjad samas koguses ja kvaliteediga. 
 (2) Isik, kes võlgneb raha või muid asendatavaid asju muul põhjusel, võib 
võlausaldajaga kokku leppida, et raha või asju võlgnetakse laenuna. 
  
 
 § 2. Laenuintressid 
 
 (1) Laenu andja poolt tema majandus- või kutsealase tegevuse raames 
sõlmitud laenulepingu korral peab laenult maksma intressi. 
 (2) Muude laenulepingute järgi tuleb intressi maksta ainult siis, kui see on 
kokku lepitud. 
 (3) Kui intressimäära ei ole määratud lepinguga, eeldatakse, et selleks 
määraks on vastavat liiki laenude jaoks tavaline määr ajal ja kohas, kus laen 
saadi. 
 (4) Teistsuguse kokkuleppe puudumisel tuleb intressi tasuda iga aasta 
lõpul. Kui laen tuleb tagastada enne aasta lõppu, tuleb intressi tasuda laenu 
tagasimaksmise ajal. 
 (5) Seaduses sätestatud poolte õigused viivitusintresside osas jäävad 
kehtima. 
 
 
 § 3. Tagastamise sissenõutavus 
 
 (1) Kui laenu tagastamise aeg ei ole kokku lepitud, võib tagastamist nõuda 
peale lepingu kahekuulise etteteatamistähtajaga ülesütlemist võlgniku või 
võlausaldaja poolt. Kui laenult ei ole arvestatud intresse, peab võlgnik tagastama 
laenu võlausaldaja nõudel ka ilma lepingu ülesütlemiseta. 
 (2) Kui laenu tagastamine on kokku lepitud osade kaupa ja laenu saaja on 
viivituses kasvõi ühe osa tagastamisega või kui laenu saaja ei täida kohustust 
maksta intressi, võib laenu andja sõltuvalt asjaoludest nõuda kogu laenu kohest 
tagastamist.  
 (3) Võlgniku ülesütlemist 1. lõike järgi ei loeta toimunuks, kui ta ei tagasta 
laenu 2 nädala jooksul pärast ülesütlemise jõustumist. 
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