
 
 
ÕPPURI TAOTLUS ÕPPELAENU ÜLEKANDMISEKS 

ÕPPURI ANDMED 
Ees- ja perekonnanimi  
 

Isikukood 
 

Tegelik elukoht 
 

e-posti aadress Telefon Faks 

  

PANK 1 (Pank, kus on vormistatud kehtiv laen) 
Panga nimi Õppelaenulepingu nr 

 

PANK 2 (Pank, kellele taotlus esitatakse) 

AS SEB Pank 
Õppuri arvelduskonto nr 

 
 

TAOTLUSE SISU, ÕPPURI KOHUSTUSED JA ÜLEKANDEJUHIS 
1. Taotluse esitamisega soovib Õppur Pangaga 2 sõlmida õppelaenulepingu, mille alusel saadud laenuga 
tagastab Õppur õppelaenu põhiosa jäägi Pangale 1. 
2. Õppur volitab tagasivõtmatult Panka 2 küsima ja saama infot Pangalt 1 Õppuri õppelaenu põhiosa jäägi 
suuruse ning õppelaenulepingust tulenevate maksete tasumise kohta. Pank 2 teeb otsuse laenulepingu 
sõlmimise kohta pärast Pangalt 1 vastuse saamist. 
3. Õppur kohustub pärast Pangaga 2 laenulepingu allkirjastamist võtma ühendust Pangaga 1 ning täpsustama 
summa, mis lisaks laenu põhiosale kuulub tasumisele Pangaga 1 sõlmitud laenulepingu lõpetamiseks. 
4. Õppur kohustub tagama Pangaga 1 sõlmitud laenulepingust tulenevate maksete (arvestatud ning tasumata 
intress, laenulepingu alusel tasumisele kuuluvad muud maksed ning maksete tasumisega viivitamisel 
kaasnenud viivised, trahvid) debiteerimiseks vajaliku summa olemasolu Pangas 1 asuval Õppuri 
arvelduskontol arvates Pangaga 2 laenulepingu sõlmimise päevale järgnevast esimesest tööpäevast.  
5. Õppur kui käsundiandja ja maksja annab Pangale 2 kui kontopidajale tagasivõtmatu ülekandejuhise ilma 
Õppuri täiendava korralduseta Pangaga 2 sõlmitava õppelaenulepingu alusel saadava laenu arvel raha 
ülekandmiseks Õppuri kontolt Pangas 2 Pangale 1 kuuluvale kontole, mille andmed Pank 1 on Pangale 2 
eelnevalt teatanud. Pank 2 teeb ülekande esimesel tööpäeval pärast Pangalt 1 elektronposti teel saadetud 
teate saamist võlgnetava õppelaenu põhiosa jäägi kohta ja selle kohta, et Õppur on tasunud õppelaenult 
arvestatud ja tasumata intressi ja muud tasud peale laenu põhiosa. Ülekande summa võrdub Õppuri poolt 
Pangale 1 tagastamata õppelaenu põhiosa summaga (Pangaga 2 sõlmitava laenulepingu alusel õppelaenu 
väljamaksmise päeva seisuga), mille Pank 1 on Pangale 2 teatanud elektronposti teel. 

 
 

ÕPPURI KINNITUS 
Kuupäev Allkiri 

 
TAOTLUSE VASTU VÕTNUD PANGA 2 KINNITUS 
Pangatöötaja ees- ja perekonnanimi Allkiri 

Kontori nimetus Telefon Faks 

=

 
215 540 


