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Avaliku konkursi tingimused uute õppelaenu andvate krediidiasutuste leidmiseks

1. Konkursi objekt
Rahandusministeerium kutsub krediidiasutusi osalema avalikul konkursil õppetoetuste ja
õppelaenu seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras
õppelaenu andmiseks.
2. Konkursi alus
Konkurss kuulutatakse välja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 16 lõike 2 alusel
krediidiasutuste leidmiseks õppelaenu andmiseks lisaks olemasolevatele laenuandjatele.
3. Konkursi tingimused
Konkursil osalemiseks peab krediidiasutus vastama alljärgnevatele tingimustele:
3.1 ta on õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 16 lõikes 2 sätestatud krediidiasutus;
3.2 tal on õigus ja võimalus väljastada laene Eestis;
3.3 tal on piisavalt vahendeid õppelaenu andmiseks. Piisavaks loetakse võimet väljastada
õppelaenu summas vähemalt 500 000 eurot igal aastal.
4. Õppelaenu andmise tingimused ja kord
4.1 krediidiasutus annab õppelaenu oma krediidiressursi arvel Vabariigi Valitsuse kehtestatud
maksimaalmäära ulatuses üks kord aastas;
4.2 riik tagab laenusaaja õppelaenu maksimaalmäära ulatuses ja sellelt õppelaenusummalt
laenusaaja poolt krediidiasutusele tasumisele kuuluva intressi;
4.2 laenu tagab kahe käendaja käendus või hüpoteek Eesti asuvale kinnisvarale või pant
vallasasjana tsiviilkäibes olevale ehitisele või selle mõttelisele osale. Enne riigitagatise
rakendumist on krediidiasutus kohustatud nõudma laenu tagasimaksmist laenusaajalt
ja/või tema käendajatelt ja/või pantijalt;
4.3 krediidiasutus administreerib väljastatud õppelaene kuni laenulepingu lõppemiseni
vastavalt õigusaktidele ja õppelaenu andmise korraldamise lepingule, s.h võtab vastu ja
menetleb laenuvõtjate dokumente maksepuhkuse andmise, laenu kustutamise ja muudel
juhtudel ning edastab vajalikke dokumente riigi ja kohaliku omavalitsuse organitele.
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Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid ja andmed

Konkursil osalemiseks esitab krediidiasutus järgmised dokumendid ja andmed:
5.1 avaldus konkursil osalemiseks koos kinnitusega käesolevate konkursi tingimustega
nõustumise kohta;
5.2 krediidiasutuse 2017. a auditeeritud aastaaruanne ja 2018. a I kvartali auditeerimata
kvartaliaruanne. Juhul, kui nimetatud aruanded on avalikult kättesaadavad, viide nende
avalikustamise kohale;
5.3 prognoositav krediidiasutuse poolt antavate õppelaenude maksimaalne maht aastas;

5.4 krediidiasutuse ja laenusaaja vahel sõlmitava õppelaenulepingu ja tagatislepingute
projektid ja sõlmimise tingimused;
5.5 avalduse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendavad dokumendid.
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Konkursil osalemise avalduse esitamise viis, koht ja tähtpäev

Digitaalselt allkirjastatud konkursil osalemise avaldus koos lisatud dokumentidega tuleb saata
e-postiga Rahandusministeeriumile aadressil info@rahandusministeerium.ee hiljemalt
15.06.2018. a. Hiljem saabunud dokumente ei arvestata.
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Konkursile esitatud avalduste läbivaatamine, avalduste tagasivõtmine

Konkursi läbiviimiseks moodustatud komisjon vaatab esitatud avaldused ja dokumendid läbi
ning see protokollitakse hiljemalt 5 päeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.
Koostatud protokoll saadetakse 2 päeva jooksul e-posti teel kõikidele konkursil osalejatele.
Konkursil osalemise avalduse võib igal ajal tagasi võtta.
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Konkursi läbiviimise kord

Konkursil osalevad krediidiasutused, kes on tõendanud, et vastavad kõikidele punktis 3
nimetatud tingimustele ning on esitanud kõik punktis 5 loetletud nõuetekohased dokumendid
ja andmed.
Õppelaenu andjate valimisel hinnatakse:
8.1 piisavate vahendite olemasolu õppelaenu andmiseks pikaajalise perioodi jooksul;
8.2 laenulepingu ja tagatislepingute projektide tingimusi.
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Konkursi tulemuste teatavaks tegemine

Konkursi tulemused tehakse konkursist osavõtnutele teatavaks e-posti teel peale tulemuste
kinnitamist rahandusministri käskkirjaga. Peale õppelaenu andmise korraldamise lepingute
sõlmimist avaldab konkursi korraldaja konkursil valituks osutunute nimed oma veebilehel
www.fin.ee.
10 Lepingu sõlmimine
Valituks osutunud krediidiasutustega sõlmib rahandusminister õppelaenu andmise
korraldamise lepingud hiljemalt 1.08.2018. a vastavalt käesolevatele tingimustele lisatud
lepingu projektile. Lepingu projekt on esialgne ning vajadusel seda muudetakse vastavalt
õigusaktides ning õppelaenude üle peetavates registrites tehtavatele muudatustele. Kui
valituks osutunud krediidiasutus hiljemalt 1.08.2018. a lepingut ei sõlmi, kaotab ta edaspidi
õiguse käesoleva konkursi tulemuste alusel õppelaenu andmiseks.
11 Täiendav informatsioon
Konkursi korraldajal on õigus küsida konkursil osalejatelt täiendavalt vajalikku
informatsiooni ja dokumente õppelaenu andvate krediidiasutuste valmiseks.
Täiendavat informatsiooni konkursi kohta saab Rahandusministeeriumist aadressil SuurAmeerika 1 Tallinn või e-posti aadressil info@rahandusministeerium.ee.

