SigmaCapital OÜ
KÄENDUSLEPING nr ____________
Käesoleva käenduslepingu (edaspidi nimetatud “leping”) on sõlminud ___. ____________ 201__ :
VÕLAUSALDAJA:

SigmaCapital OÜ

Registrikood:

12243370

Aadress:

Side tn 22, 11622 Tallinn

Telefon:

+372 507 8332

E-posti aadress:

0001@estpak.ee

KÄENDAJA:
Nimi:
Isiku-/Registrikood:
Elu- või asukoha aadress:

__________________________
__________________________
__________________________

Telefon:
E-posti aadress:

__________________________
__________________________

PÕHIVÕLGNIK:
Nimi:
Isiku-/Registrikood:
Elu- või asukoha aadress:

__________________________
__________________________
__________________________

Telefon:
E-posti aadress:

__________________________
__________________________

Võlausaldaja ja käendaja on lepingus edaspidi koos nimetatud pooled või eraldi minetatud pool, sõlmisid
lepingu alljärgnevas:
1. Käendaja poolt tagatav nõue
1.1. Käesoleva lepingu sõlmimise eesmärgiks on võlausaldajale tagatise andmine juhuks, kui põhivõlgnik
esitab võlausaldajale vastuväiteid võlausaldaja ja põhivõlgniku vahel 10. jaanuaril 2019.a sõlmitud
laenulepingu (edaspidi võlaõiguslik leping) alusel või ei täida võlaõiguslikust lepingust tulenevaid
kohustusi kohaselt, sealhulgas juhul, kui põhivõlgnik ei täida võlaõiguslikust lepingust tulenevaid
kohustusi, täidab neid osaliselt või mittenõuetekohaselt. Käendus kehtib ka nendele võlausaldaja
nõuetele, mis tekivad võlaõigusliku lepingu kehtetuse tagajärjel.
1.2. Käendajal on õigus tutvuda võlaõigusliku lepinguga, mille täitmist käendaja lepingu alusel tagab.
Selleks

on

tal

õigus

tutvuda

võlausaldaja

töötaja

juuresolekul

Võlaõigusliku

lepingu

originaaleksemplariga või saada enda valdusse võlaõigusliku lepingu ärakiri. Ärakirja tegemise kulud
kannab käendaja.
1.3. Käendus on antud tagasivõtmatult ja tagab täies ulatuses võlaõiguslikust lepingust tulenevate nii
põhi- kui ka kõrvalkohustuste kohast täitmist, sealhulgas intresside, viiviste ja trahvide tasumise
kohustust, samuti võlaõigusliku lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist, võlaõigusliku lepingu
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ülesütlemise või sellest taganemisega seotud kulude ja võla sissenõudmise kulude tasumise
kohustusi ja teiste võlaõiguslikust lepingust tulenevate kohustuste rikkumise tagajärjel tekkivaid
nõudeid.
1.4. Käendus kehtib ka siis, kui tagatavat võlaõiguslikku lepingut muudetakse, sh suurendatakse
tagatavat kohustust ja pikendatakse tagatava kohustuse täitmise tähtaega (k.a võlaõigusliku lepingu
erakorraline ülesütlemine).
1.5. Juhul, kui käendajaks on juriidiline isik, kehtib käendus lepingus sätestatud ulatuses ka juhul, kui
toimub põhivõlgniku muutus ümberkujunemise, ühinemise ja/või jagunemise teel, samuti põhivõlgniku
muutusel seaduse alusel ja/või ettevõtte üleminekul.
2. Vastutus
2.1. Käendaja vastutab võlausaldaja ees täies ulatuses solidaarselt põhivõlgnikuga ja tagab kõiki
võlausaldaja nõudeid põhivõlgniku vastu, mis tekivad või võivad tekkida lepingus sätestatud
võlaõigusliku lepingu alusel.
2.2. Käendaja vastutuse maksimumsummaks 5400 eurot.
3. Käendaja kohustused
3.1. Lepinguga sätestatud käendaja kohustused ei ole täiendavad ükskõik millise võlaõiguslikust lepingust
tuleneva põhivõlgniku kohustuse täitmise tagamise vahendite suhtes (nt pant, garantii), mis on antud
põhivõlgniku enda või kolmanda(te) isiku(te) poolt kas enne või pärast lepingu sõlmimist.
3.2. Lepingus kokku lepitud käendaja vastutuse maksimumsumma ei vähene võlausaldajale tagastatava
võlaõigusliku kohustuse täitmise võrra.
3.3. Kõik lepingu alusel käendaja poolt tehtavad maksed loetakse tasutuks, kui maksete summad
on laekunud võlausaldaja arvelduskontole nr EE492200221054916204.
3.4. Käendaja kohustub:
a) tasuma võlausaldajale maksenõudes märgitud tähtpäevaks võlaõigusliku lepingu, selle lisade
ja/või muude olemasolevate kokkulepete alusel põhivõlgniku poolt tasumisele kuuluvad kuid
tasumata summad, mille tasumise tähtpäev on saabunud;
b) informeerima viivitamatult võlausaldajat igast asjaolust, mis takistab või võib takistada käendajal
täitmast lepingust tulenevaid kohustusi;
c) informeerima võlausaldajat igast käendaja vastu või käendaja poolt algatatud kohtuprotsessist või
käendaja suhtes algatatud täite-, kriminaal-, pankroti- või saneermismenetlusest;
d) teatama võlausaldajale koheselt kirjalikult käendaja nime-, elukoha ja/või asukoha aadressi
muudatustest pärast sellele suunatud tegevuse alustamist;
e) hüvitama võlausaldajale täielikult ja viivitamatult käendaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste
rikkumise või täitmata jätmise tõttu ja/või käendaja poolt valeandmete esitamise, andmete
muutumisest mitteteatamise ja/või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel
võlausaldajale tekkinud kulutused ja/või kahju pärast võlausaldaja poolt vastava kirjaliku nõude
esitamist

nõudes

määratud

tingimustel.

Käendaja

on

kohustatud

vastavad

summad

võlausaldajale hüvitama 10 päeva jooksul võlausaldaja poolt käendajale vastava nõude
esitamisest;
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f)

juhul, kui käendajaks on juriidiline isik, hüvitama võlausaldajale võla sissenõudmiskulutused
summas 40.00 eurot. Kui kohustuse täitmisega viivitamisest tekkinud kahju suurus ületab 40.00
eurot, võib võlausaldaja nõuda viivist ja sissenõudmiskulude kindlaksmääratud summas hüvitist

ületava kahju hüvitamist, kui kahju hüvitamise nõue on olemas;
g) kohustuste täitmisel mitte eelistama teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;
h) järgima lepingus sätestatut.
4. Viivis
4.1. Lepingujärgse punktis 3.4. a) nimetatud kohustuse tasumisega viivitamisel on käendaja
kohustatud maksma võlausaldajale viivist, mida arvestatakse tähtaegselt tasumata summalt
iga tasumisega viivitatud päeva eest. Viivise määraks on võlaõigusliku lepingujärgne
intressimäär, mis on 18% aastas/ 0,05% päevas. Juhul kui võlaõigusliku lepingujärgne intressimäär
on madalam kui seadusjärgne viivise määr, arvestatakse viivist vastavalt seadusjärgsele viivise
määrale. (see laenu jätta alles, kui käendajaks on eraisik)
4.2. Viivise arvestamine algab maksenõudes märgitud kohustuse täitmise tähtpäevale järgneval päeval ja
lõpeb tähtaegselt tasumata makse tegemise päeval.
4.3. Viivist ei arvestata nendelt tähtaegselt tasumata summadelt, millelt seaduse kohaselt ei ole lubatud
viivist arvestada.
5. Leppetrahv
5.1. Lepingu iga sellise rikkumise eest, mis ei ole makseviivitus, on võlausaldajal õigus nõuda käendajalt
leppetrahvi kuni 5 % (viis protsenti) ulatuses lepinguga tagatavast võlaõiguslikust lepingust tulenevast
võlaõiguslikust kohustusest. Käendaja tasub trahvisummad trahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtajal
trahvinõudes märgitud võlausaldaja kontole.
5.2. Leppetrahvi arvestamisel võetakse aluseks võlaõiguslikust lepingust tuleneva kohustuse jääk
trahvinõude esitamise ajal.
5.3. Leppetrahv kuulub tasumisele 10 päeva jooksul käendaja poolt käendajale vastava nõude
esitamisest.
6. Õigus nõuete tasaarvestamiseks
6.1. Võlausaldajal on õigus lepingust tulenevate rahaliste kohustuste rikkumisel käendaja poolt kasutada
käendaja suhtes ükskõik millist tasaarvestamise võimalust samaliigiliste vastunõuete olemasolul
vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
6.2. Pooled on kokku leppinud, et käendajal ei ole õigus teostada lepingust tulenevate kohustuste
täitmiseks tasaarvestamist samaliigiliste vastunõuete olemasolul.
7. Teated
7.1. Lepingupoolte lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis.
7.2. Teade loetakse adressaadiks oleva lepingupoole poolt kättesaaduks, kui
a) teade on üle antud allkirja vastu või
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b) postiasutuse vahendusel tähitud kirjana teise lepingupoole elu- või asukoha või muul tema poolt
kirjalikult edastatud aadressil edastatud teate postitamisest on möödunud 3 kalendripäeva või
c) teade on saadetud lepingupoole lepingus nimetatud e-posti aadressile ja teate edastamisest on
möödas 1 (üks) tööpäev.
7.3. Informatsioonilise iseloomuga teateid võib edastada ka mõnes muus kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis.
8. Konfidentsiaalsus
8.1. Võlausaldaja ei avalikusta käendaja nõusolekuta teavet lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta,
välja arvatud käesolevas lepingus sätestatud juhtudel.
8.2. Kui käendaja ja/või põhivõlgnik jätavad täitmata käesolevast või võlaõiguslikust lepingust tuleneva
rahalise kohustuse, on võlausaldajal õigus avaldada andmed nende täitmata jäetud rahalise
kohustuse kohta võlgade sissenõudmisteenuse osutajale või isikule, kellele võlausaldaja soovib
loovutada võlaõiguslikust lepingust ja käesolevast lepingust tuleneva nõude.
8.3. Samuti on võlausaldajal õigus avaldada andmed käendaja ja põhivõlgniku täitmata jäetud rahalise
kohustuse kohta AS-le CREDITINFO EESTI või muule isikule eesmärgiga teha sellised andmed
kättesaadavaks võlgnike andmebaasis, mis on kasutatav avalikult või piiratud isikute ringi poolt .
8.4. Võlausaldajal on õigus avaldada lepingu kohta teavet võlaõigusliku lepingu lepingupooltele ja selle
täitmist tagavatele isikutele, lepingupoolte volitatud esindajatele, audiitoritele nende kutsetegevuses,
samuti isikutele ja asutustele, kelle õigus sellist teavet saada tuleneb seadusest.
9. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
9.1. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
9.2. Lepingust tulenevad vaidlused üritatakse lahendada eelkõige lepingupoolte kokkuleppel. Kui
lepingupooled kokkuleppele ei jõua, on kummalgi lepingupoolel õigus esitada nõue vaidluse
lahendamiseks kohtule.
10. Lõppsätted
10.1.
10.2.

Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
Pooled kinnitavad, et neil on kõik õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud

lepingu sõlmimiseks ja sellest tulenevate kohustuste täitmiseks.
10.3.

Lepingu allkirjastamisega kinnitab käendaja, et:

a) ta on esitanud võlausaldajale täpsed ja kehtivad andmed ja on teadlik isikuandmete töötlemise
põhimõtetest ja seaduslikest alustest;
b) ta on tutvunud võlaõigusliku lepingu tingimustega enne käesoleva lepingu allkirjastamist;
c) ta on lepingu tingimustega tutvunud, võlausaldaja on talle lepingu tingimusi ja lepingust
tulenevaid kohustusi, samuti käenduse andmisega kaasneda võivaid riske ja ohte
selgitanud, ta on nendest aru saanud ning kohustub neid täitma;
d) ta on tutvunu lepingu tekstiga ja leiab, et see on kõigis tingimustes vastav tema tegelikule tahtele.
10.4.

Leping lõpeb, kui võlaõiguslikust lepingust, muudest lepingu alusel tekkinud käendusega

tagatud lepingutest ja lepingust tulenevad võlausaldaja nõuded on täies ulatuses rahuldatud.
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10.5.

Leping on allkirjastatud digitaalselt. / Leping on koostatud ja allkirjastatud 2 (kahes) eksemplaris.

(kasutada juhul, kui leping sõlmitakse paberkandjal)

KÄENDAJA:

VÕLAUSALDAJA:

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Aia Maasikas

Tõnis Hilep
SigmaCapital OÜ
juhatuse liige

