
Paljud pered on võtnud pangast eluasemelaenu kodu 
soetamiseks. Lisaks eluasemelaenule on aja jooksul 
lisandunud võib-olla ka krediitikaart,  liisitud auto 
ning võetud  tarbimislaen. Kuigi omal ajal tundusid 
need kohustused jõukohased, võib muutunud 
majanduskeskkonnas kõigi võetud kohustuste täitmine 
osutuda ülejõukäivaks.

Selged ohumärgid:
koondamisteade ja töökoha kaotus 
sissetulekute vähenemine 
sundpuhkus 
tööandja võimalik pankrot

Kui midagi sellist on Sinu elus juhtunud, siis pöördu kohe oma panga 
poole! Mida varem Sa probleemi teadvustad, seda kergem on olukorda 
lahendada. Isegi kui ohumärke ei ole, püüa siiski hoida varuks vähemalt 
mõne kuu laenumaksed, võimaluse korral aga kogu tagavararahaks kuni 
poole aasta laenumaksed.

Kui pöördud panga poole enne makseraskuste tekkimist, siis jääb Sinu 
maksete ajalugu rikkumata, mis näitab, et oled vastutustundlik oma 
kohustuste suhtes.

KooStööS pangaga on võimaliK leida lahenduS. 
panK Saab paKKuda:
maksepuhkust. Maksepuhkus on lühiajaline lahendus, millest on olnud 
abi ligikaudu 70% juhtudest. 

laenutähtaja pikendamist kuumaksete suuruse vähendamiseks. 

laenukohustuste ühendamist suuremaks laenuks nt. kinnisvara 
tagatisel. Kui Sul on palju lühikese tähtajaga kohustusi nagu järelmaksud 
ja tarbimislaenud, siis tasub kaaluda võimalust need ühendada 
pikemaajaliseks laenuks, mis tähendab, et Sinu igakuine maksekoormus 
väheneb.

Õigeks lahenduseks võib olla ka laenukoormuse vähendamine laenuga 
soetatud vara müügi või vahetuse näol.

nb! Ära kasuta kunagi pikaajalise laenu tasumiseks lühiajalist ja 
kallist laenu, see ainult süvendab probleemi. 

Pangad ei kustuta kohustusi, kuid aitavad leida probleemide tekkimisel 
lahendusi. 

Sundmüük on äärmuslik samm, mida reaalses elus väga harva 
kasutatakse. Enamasti on tegemist olukorraga, kus inimene ei reageeri 
panga kirjadele ning keeldub koostööst.

Loe ka teiste inimeste kogemustest: www.kodufoorum.net 

laenaja meelespea
P A N T I J A    M E E L E S P E A

Hüpoteek tähendab Sinu jaoks seda, et kui laenu tagasi ei maksta, siis on 
pangal õigus nõuda Sulle kuuluva korteri või maja (koos maaga) müümist.

Enne kui annad hüpoteegi seadmiseks nõusoleku
	kaalu hoolega, kas oled valmis riskima ja loobuma endale kuuluvast 

korterist või majast, kui laenu tagastamisega tekivad probleemid.
	otsusta kelle ja milliste kohustuste täitmist oled valmis tagama.
	on Sul õigus nõuda nii notarilt kui pangalt sõlmitavate lepingute 

projekte ning nende saamisel tutvu hoolikalt lepingute sisuga.
	võta julgesti ühendust nii panga kui notaribürooga, et leida 

vastuseid tekkinud küsimustele. Vajadusel kasuta õigusabi.

Kui hakkad allkirjastama notariaalset lepingut
	kuula väga tähelepanekult notari selgitusi.
	ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks.
	kontrolli, et lepingusse saaks kirja just see, milles oled nii laenusaaja 

kui ka pangaga kokku leppinud.

Kui lepingud on alla kirjutatud
	ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. 

Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka.
	anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, 

eposti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik 
info jõuab sinuni.

	tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti 
järele tähitud kirjadele.

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank Sinu poole ja annab 
Sulle võimaluse kohustus täita.

Laenusaaja kohustuse täitmisega on Sul võimalik ära hoida panditud 
korteri või maja müük, samuti vältida täiendavate kulude tekkimist ning 
kohtuvaidlusi.

Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade 
hüvitamist.


