VERSOBANK AS
DEEBETKAARDI KASUTAMISE LEPINGU
TINGIMUSED
1. MÕISTED
1.1. Hinnakiri – Panga poolt kehtestatud tasumäärad
teenuste ja Maksetehingute eest tasumiseks vastava
teenuse saaja poolt. Pank võib ühepoolselt
Hinnakirja muuta. Hinnakiri on avaldatud Panga
veebilehel www.versobank.com ning saadaval
tutvumiseks Panga teenindussaalis.
1.2. Intress - Konto omaniku poolt Pangale
tasumisele kuuluv summa Krediidi kasutamise eest.
1.3. Kaardi valdaja – Panga nõuetele vastav
füüsiline isik, kellele Pank on Konto omaniku
taotluse alusel andnud õiguse kasutada Kaarti.
1.4. Kaart – Panga omandis olev elektrooniline
makseinstrument, mille abil saab Kaardi valdaja
teha Panga poolt määratud korras Toiminguid.
1.5. Konto – Kaardiga seotud arvelduskonto, mille
Konto omanik on Pangas avanud.
1.6. Konto omanik – Pangas Kaardiga seotud
Kontot omav isik.
1.7. Krediit – summa, mille ulatuses võimaldab
Pank ületada Konto jääki.
1.8. Leping – käesolev deebetkaardi kasutamise
leping.
1.9. Limiit - lubatud Toimingu maksimaalne
piirsumma eurodes teatud perioodil.
1.10. Pank – Versobank AS (registrikood
10586461, aadress Hallivanamehe 4, Tallinn).
1.11. PIN-kood – kaardi väljastamisel Kaardi
valdajale Panga poolt antud salajane personaalne
tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse Kaardi
valdaja.
1.12. Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon – VISA.
1.13. Terminal – sularahaautomaat, makseterminal
või muu süsteem (sh internetikeskkond), mille
kaudu saab Kaardi valdaja Toiminguid teha.
1.14. Toiming – Kaardi kasutamine Kaardi valdaja
poolt rahaliste vahendite ülekandmiseks, sularaha
väljavõtmiseks, kauba või teenuse eest tasumiseks,
Konto kohta informatsiooni saamiseks ja teiste
tehingute ja toimingute tegemiseks.
2. ÜLDSÄTTED
2.1. Leping reguleerib Panga, Konto omaniku ja
Kaardi valdaja vahel Panga poolt väljastatava
piiratud ulatuses krediitkaardi võimalustega
deebetkaardi abil Panga ja kolmandate isikute
teenuste kasutamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.
2.2. Kõikides Panga, Konto omaniku ja Kaardi
valdaja vahelistes suhetes, mida Lepingu

tingimused ei käsitle, juhindutakse Panga
üldtingimustest, Panga ja Konto omaniku vahel
sõlmitud Arvelduslepingust, Panga Hinnakirjast
ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
2.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis
kehtivat seadusandlust.
2.4.
Panga
üle
teostab
järelevalvet
Finantsinspektsioon (aadress Sakala 4, Tallinn,
telefon 668 0500, e-post: info@fi.ee, kodulehekülg
www.fi.ee).
3. KAARDI KASUTAMINE
3.1. Kaardiga on õigustatud Toiminguid tegema
üksnes Kaardi valdaja. Pangal on õigus eeldada, et
kõik Kaardiga tehtud Toimingud on teinud Kaardi
valdaja isiklikult ja need vastavad Konto omaniku
tahtele.
3.2. Kui Konto omanik ja Kaardi valdaja ei ole üks
ja sama isik, on Konto omanikul kohustus tagada
Kaardi valdaja teavitamine Panga üldtingimustest,
Panga ja Konto omaniku vahel sõlmitud
Arvelduslepingu ning Lepingu tingimustest ja
Konto omanik vastutab nende täitmise eest Kaardi
valdaja poolt.
3.3. Kaardi valdajal on lubatud teha Toiminguid
Kontol olevate rahalise vahendite ja Limiitide
ulatuses ning ainult VISA logoga tähistatud
Terminalis.
3.4. Lubatud Toimingud ja nende tegemise
piirangud sh Limiidid lepitakse kokku Lepingus.
Juhul, kui Limiite pole Lepingus kokku lepitud,
kehtivad Panga poolt kehtestatud standardlimiidid.
3.5. Kaardi valdaja ei tohi kasutada Kaarti
ebaseaduslikul eesmärgil või viisil, mis võib
põhjustada kahju Pangale ja/või kolmandatele
isikutele, sh selliste kaupade ja teenuste ostmiseks,
mis on kehtivate õigusaktidega keelatud.
3.6. Kaardi väljastamisel antakse Panga poolt
Kaardi
valdajale
Kaardi
personaalsed
Turvaelemendid, mida käsitletakse Toimingute
tegemisel Kaardi valdaja allkirjana.
3.7. Kaardi valdaja on kohustatud Kaardi
vastuvõtmisel selle omakäeliselt allkirjastama.
3.8. Kaart ja selle Turvaelemendid loetakse Kaardi
valdajale üleantuks hetkest, mil Kaardi valdaja
allkirjastab Kaardi kättesaamise kinnituse.
3.9. Pangal on õigus edastada Kaardi valdaja soovil
aktiveerimata Kaart ja selle personaalsed
Turvaelemendid Kaardi valdajale posti teel Konto
omaniku poolt Pangale teatatud aadressil. Kaardi
kättesaamisel on Kaardi valdaja kohustatud
veenduma, et nii Kaardi kui ka Kaardi

Turvaelementide ümbrikut ei ole avatud ega
kahjustatud. Kaardi aktiveerimiseks tuleb Kaardi
valdajal pöörduda Panga teenindussaali või
internetipanka.
3.10. Kaardi valdajal on võimalik Kaarti kasutada
Toimingute tegemiseks pärast Kaardi aktiveerimist.
3.11. Kaardiga tehtud Toiming on Kaardi valdajale
ja Konto omanikule siduv kui ta on selle täitmiseks
andnud nõusoleku ehk Toimingu autoriseerinud.
Konto omanik ja Kaardi valdaja aktsepteerib, et
kõik Toimingud, mis on tehtud Kaardi valdaja poolt
ja/või kasutades Kaardi Turvaelemente Panga poolt
aktsepteeritud viisil või sisestades interneti
keskkonnas nõutud andmeid, kehtivad Panga suhtes
õigetena
(on
sealhulgas
autoriseeritud
võlaõigusseaduse tähenduses) ja kuuluvad Panga
poolt täitmisele.
3.12.Kui Kaardi valdaja on andnud nõusoleku
Toimingu teostamiseks, siis ei ole Konto omanikul
ja/või Kaardi valdajal õigust Toimingu eest tasutu
tagastamisele, välja arvatud juhul, kui vastavat
teenust osutanud isik on Toimingu eest tasutu
tagastamisega nõus või kui õigusaktidest ei tulene
imperatiivselt teisiti. Toimingu autoriseerimiseks
loevad Pooled müügikviitungi allkirjastamist,
Toimingu kinnitamist PIN-koodi sisestamisega,
internetis maksmise puhul Kaardi andmete
sisestamist teenuse osutaja internetileheküljel
selleks ettenähtud kohta või eelautoriseerimisega
Toimingute puhul Kaardi valdaja poolt Kaardi
andmete edastamist Kaardi teenindamise õigust
omavale isikule.
3.13. Kaardi teenindamise õigust omaval isikul on
Panga nõudmisel õigus Kaarti mitte teenindada või
Kaart konfiskeerida.
3.14. Kaardi teenindamise õigust omava isiku
nõudmisel on Kaardi valdaja kohustatud esitama
isikut tõendava dokumendi ning nõustuma selle
andmete ülesmärkimisega.
3.15. Pangal on õigus Kaardi valdaja poolt
tehtud Toiming jätta täitmata, kui:
3.15.1. Konto on blokeeritud või arestitud;
3.15.2. Kaart on kehtetu või suletud või Kaardi
kasutamine blokeeritud;
3.15.3. Toimingu summa ületab Lepinguga
kehtestatud Limiidi kasutamata osa;
3.15.4. Kontol ei ole Toimingu tegemiseks ja/või
Intressi tasumiseks ja/või Hinnakirja kohaste
teenustasude maksmiseks piisavalt vahendeid;
3.15.5. muul Lepingust, Panga üldtingimustest või
õigusaktidest tuleneval alusel.

3.16. Pangal on õigus Kaardi kasutamine täies
ulatuses või osaliselt teatud Toimingute
tegemiseks blokeerida, kui:
3.16.1. Konto omanik või Kaardi valdaja ei täida
kohaselt ühte või mitut Lepingust tulenevat
kohustust;
3.16.2. Konto on arestitud või blokeeritud;
3.16.3. Kaardi kasutamine võib olla seotud Konto
omaniku ja/või Kaardi valdaja poolse pettusega;
3.16.4. Konto valdaja on sisestanud ebaõige PINkoodi 3 (kolm) korda järjest;
3.16.5. Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest
lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaart on
kättesaadavaks ja/või Kaardi Turvaelemendid on
teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust Kaarti
kasutada;
3.16.6. esineb Lepingust, Panga üldtingimustest või
õigusaktidest tulenev muu blokeerimise alus.
3.17. Pangal on õigus turvalisuse huvides Kaart
sulgeda.
3.18. Kaardi valdaja kohustub teavitama Panka
viivitamata Toimingute tegemist takistavatest
vigadest või häiretest.
3.19. Kaardi valdajal ja Konto omanikul on igal ajal
õigus nõuda Pangalt Kaardi blokeerimist ja/või
sulgemist.
3.20. Pank informeerib eelnevalt võimaluse korral
Kaardi valdajat ja/või Konto omanikku Kaardi
blokeerimisest ja selle põhjustest, välja arvatud
juhul, kui see ei ole võimalik või mõistlik
turvalisuse kaalutlustel või ei ole kooskõlas
õigusaktidega.
3.21. Kaarti, mis on blokeeritud, suletud või
kehtetu, ei tohi kasutada. Eelnimetatud keelu
rikkumise korral on Pangal õigus nõuda ja Konto
omanik on kohustatud tasuma Pangale leppetrahvi
Hinnakirjas sätestatud määras.
4. KAARDI KASUTAMISE TURVANÕUDED
4.1. Kaardi valdaja on kohustatud:
4.1.1. kasutama Kaarti ja Turvaelemente vastavalt
Lepingule ja Panga üldtingimustele ning tegema
kõik endast oleneva, et hoida Kaarti järeletegemise,
kopeerimise, muutmise, kõrge temperatuuri,
mehhaaniliste vigastuste, tugeva elektromagnetvälja
toime vms eest;
4.1.2. Konto omanik ja/või Kaardi valdaja on
kohustatud tagama, et ükski isik, kellel ei ole õigust
Kaarti kasutada, ei saaks teada või enda valdusesse
Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente. Kaardi valdaja
peab tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart
ja/või Kaardi Turvaelemendid kaitstuna, sh jätma

Turvaelemendid meelde, mitte jäädvustama
Turvaelemente ühelegi andmekandjale ja hoidma
Turvaelemente hoolsusega, mis ei võimalda nende
kasutamist Kolmandate isikute poolt (sh hävitama
Turvaelemente sisaldava paberi viivitamatult pärast
Turvaelementide meeldejätmist);
4.1.3. Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks
perioodiliselt vahetama Kaardi Turvaelemente, kui
Panga poolt on vastav kord ja perioodid
kehtestatud;
4.1.4. mitte andma Kaarti edasi kolmanda(te)le
isiku(te)le, v.a. makse vastuvõtjale Toimingute
tegemise ajaks;
4.1.5. kui Kaarti on autoriseerimata või valesti
kasutatud või kui Kaart ja/või Kaardi
Turvaelemendid on kaotatud või varastatud või
Turvaelemendid on saanud või võivad olla saanud
teatavaks kolmandale isikule, kes pole nende
kasutamiseks õigustatud, on Kaardi valdaja või
Konto omanik kohustatud sellest viivitamatult
Pangale teatama telefonil, mille number ja
vastuvõtmise ajad on avaldatud Panga veebilehel;
4.1.6. kasutama Kaarti ainult VISA logoga
tähistatud Terminalis ja järgima Toimingute
tegemisel Terminali poolt antavaid või sellel kirjas
olevaid juhiseid;
4.1.7. täitma muid Lepingust ja võlaõigusseadusest
tulenevaid kohustusi;
4.1.8. enne Kaardi kasutamist tutvuma Panga
poolsete lisajuhistega, kuidas hoida Kaarti ja
Turvaelemente kaitstuna.
4.2. Pank ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid
Lepingu punkti 4.1 rikkumise tõttu.
4.3. Pangal ja/või Kaarti teenindaval isikul on õigus
keelduda Toimingu tegemisest ja/või Kaart ära
võtta, kui Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente on
kasutatud ebaõigesti või kui Pangal ja/või Kaarti
teenindaval isikul tekib kahtlus Kaardi valdaja
isikusamasuse suhtes.
5. MAKSEKOHUSTUS JA INTRESS
5.1. Pangal on õigus Kontolt debiteerida kõik
Kaardiga tehtud Toimingute summad, intressid,
viivised, leppetrahvid ja teenustasud (näit Kaardi
väljastamise tasu, kuuhooldustasu, sularaha
väljavõtmise tasu jt) vastavalt Hinnakirjale, ilma
Konto omaniku täiendava korralduseta.
5.2. Pangal on õigus Kontolt debiteerida ka
välismaal tehtud Toimingutelt Rahvusvahelise
kaardiorganisatsiooni poolt arvestatud lisatasud.
Nõuded väljaspool euroala Kaardiga tehtud
Toimingute
kohta
laekuvad
Pangale

Rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonilt eurodes
või konverteerituna eurodesse nende poolt määratud
kursi
alusel.
Pangal
on
õigus
võtta
konverteerimistasu Hinnakirja kohaselt.
5.3. Pangal on õigus debiteerida Kontolt teenustasu
vastavalt Hinnakirjale ning Pangal on õigus
ühepoolselt muuta Kaardiga seotud teenustasude
määrasid teatades sellest Konto omanikule ette
vähemalt 2 (kaks) kuud vastavalt Panga
Üldtingimustes sätestatud korras. Kui muudatused
ei ole Konto omanikule vastuvõetavad on Konto
omanikul 2 (kahe) kuu jooksul arvates muudatuse
jõustumisest, õigus ühepoolselt Leping üles öelda
vastavalt Panga üldtingimustele.
5.4. Pank debiteerib Toimingute summad ja
teenustasud Kontolt üldjuhul Toimingu Panka
jõudmise päeval.
5.5. Kuuhooldustasu debiteerib Pank 1 (üks) kord
kuus jooksva kuu eest Lepingus fikseeritud päeval
või kuu viimasel päeval, kui vastavas kuus ei ole
piisav arv päevi.
5.6. Intressi debiteerib Pank 1 (üks) kord kuus
eelneva kuu eest kuu esimesel päeval.
5.7. Kaardi väljastamise /pikendamise /asendamise
tasu debiteerib Pank Kontolt Kaardi valdajale
üleandmise päeval.
5.8. Juhul, kui leiab aset Lepingu punktis 7.5.
sätestatud juhtum ja Kaardi valdaja ei võta Kaarti
vastu eelnimetatud punktis sätestatud tähtaja
jooksul debiteerib Pank Kaardi tasu Kontolt pärast
Lepingu
punktis
7.5.
sätestatud
tähtaja
möödumisele järgneval päeval.
5.9. Konto omanik on kohustatud tagama Kontol
teenustasude, intresside jm Lepingu alusel
tasumisele kuuluvate summade debiteerimiseks
vajalike
rahaliste
vahendite
olemasolu
maksetähtpäevadel.
5.10. Kui Kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid
Konto debiteerimiseks Toimingute summade
tasumiseks on Pangal õigus debiteerida tasumisele
kuuluvad Toimingute summad Kontolt ületades
Konto jääki. Sellisel juhul loetakse, et Pank
võimaldab Konto omanikule Konto jääki ületavas
osas Krediiti.
5.11. Konto omanik on kohustatud iga kuu viimasel
kuupäeval Krediidi täies ulatuses Pangale
tagastama.
5.12. Pangal on õigus nõuda Krediidi kasutamise
eest Hinnakirjas sätestatud määras Intressi ja
Hinnakirja järgseid tasusid.
5.13. Pank arvestab Krediidi eest Intressi igal

kalendripäeval. Intressi arvestamisel lähtub Pank
Krediidi summast, 360 päevasest aastast, tegelikust
päevade arvust kuus ja intressimäärast.
5.14. Pank alustab Intressi arvestust Krediidi
kasutamisele järgnevast päevast kuni Krediidi tagasi
maksmise
tähtpäevani
vastavalt
kasutatud
Krediidile.
5.15. Kui Kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid
Konto debiteerimiseks Krediidi tasumiseks on
Pangal õigus nõuda Konto omanikult võlgnetavalt
summalt viivist seaduses sätestatud määras iga
viivitatud päeva eest.
5.16. Kui Kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid
Konto
debiteerimiseks
teenustasude
ja/või
Toimingute summade tasumiseks ning Pank ei ole
võimaldanud Konto omanikule Toimingute
summade tasumiseks Krediiti, on Pangal õigus
nõuda Konto omanikult võlgnetavalt summalt
viivist 0,2% (null koma kaks protsenti) päevas iga
viivitatud päeva eest.
5.17. Pangal on õigus igal ajal debiteerida Konto
omaniku Pangas asuvaid mistahes arvelduskontosid
sissenõutavaks
muutunud põhivõlgnevuse,
teenustasu, leppetrahvi, intressi ja viivise osas, ilma
Konto omaniku täiendava sellekohase korralduseta.
5.18. Konto jäägi märkimisväärse ületamise korral,
mis vältab kauem kui 1 (üks) kuu, teavitab Pank
Konto
omanikku
kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas vormis Konto jäägi ületamisest sh
Konto jääki ületava summa, kohaldatavast
Intressimäärast, leppetrahvidest, teenustasudest ja
viivisest.
5.19. Konto omanikul on õigus saada teavet
Toimingute kohta internetipanga kaudu, Konto
väljavõttelt ja Panga teenindussaalist.
5.20. Kui Konto omanik ja/või Kaardi valdaja ei
täida Lepingu punktis 5 toodud maksekohustusi on
Pangal õigus kuni maksekohustuste täitmiseni
blokeerida Kaardi kasutamine. Pank lõpetab Kaardi
kasutamise blokeerimise mõistliku aja jooksul
pärast blokeerimise aluseks olnud asjaolude
kõrvaldamist või ära langemist.
6. VASTUTUS
6.1. Konto omanik vastutab kõigi Kaardiga tehtud
Toimingute eest, välja arvatud kui Lepingu või
seadusega ei sätestata teisiti. Konto omanik vastutab
olenemata sellest, kas Toimingu tegi Konto omanik
ise, Kaardi valdaja või muu isik, kellel Konto
omanik või Kaardi valdaja võimaldas seda
kasutada.

6.2. Kaardi varguse, kaotsimineku või muul viisil
Kaardi valdaja tahte vastaselt tema valdusest
väljumise puhul kannab Konto omanik kuni
Pangale Lepingus sätestatud viisil teatamiseni
varguse või kaotsimineku riisikot, kuid mitte
rohkem kui omavastutuse piirmäära ulatuses.
6.3. Omavastutuse piirmäär on 50.00 €
(viiskümmend eurot) iga Kaardi kohta.
6.4. Omavastutuse piirmäära ei kohaldata, kui
Kaardi valdaja või Konto omanik rikkus tahtlikult
või raske hooletuse tõttu Lepingus sätestatud
kohustust Kaardi kasutamise turvalisuse tagamiseks
või kui on tegemist Kaardi valdaja või Konto
omaniku poolse pettusega.
6.5. Pank ei vastuta Toimingute tegemisse kaasatud
kolmandate isikute eest, Kaardiga makstud kauba
või teenuse eest, samuti juhul, kui Kaarti
keeldutakse Toimingu tegemiseks vastu võtmast.
6.6. Pank ei vastuta kahju eest, mis tekkis ebaõige
teate alusel Kaardi blokeerimise tõttu.
6.7. Pank ei vastuta Kaardi valdaja poolt Pangale
tagastamata kehtetu, suletud või muul viisil
kasutuskõlbmatu Kaardiga teostatud tehingute ja
toimingute eest ja Konto omanik on kohustatud
tasuma ka kehtivuse kaotanud ja Pangale
tagastamata Kaardiga teostatud Toimingute eest.
6.8. Konto omanik vastutab Panga või muu
makseinstrumendi
väljastanud
makseteenuse
pakkuja või tema poolt sel eesmärgil teatavaks
tehtud kolmandale isikule makseinstrumendi
kadumisest, vargusest ja makseinstrumendi
autoriseerimata või valesti kasutamisest teavitamise
eest pärast sellest teadasaamist.
6.9. Konto omanik vastutab makseinstrumendi
kasutamise eest selle väljastamise ja kasutamise
tingimuste kohaselt, muu hulgas tehes alates
makseinstrumendi saamisest kõik vajaliku, et hoida
makseinstrument ja selle kasutamist võimaldavad
abivahendid,
sealhulgas
isikustatud
Turvaelemendid, kaitstuna.
7. KAARDI KEHTIVUS JA UUE KAARDI
VÄLJASTAMINE
7.1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kalendrikuu
viimase kuupäevani (viimane kaasa arvatud).
7.2. Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistab Pank
automaatselt uue Kaardi, kui Konto omanik ja
Kaardi valdaja vastavad Panga poolt kehtestatud
tingimustele. Pank teatab Konto omanikule ja/või
Kaardi valdajale uue Kaardi kättesaamise aja ja
koha.

7.3. Pangal on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel
või kui Konto omanik taotleb uut Kaarti
(asenduskaarti), uut Kaarti mitte valmistada ja/või
väljastada, kui Konto omanik ja/või Kaardi valdaja
on rikkunud mõnda Lepingust tulenevat kohustust
sh Lepingus kokku lepitud Kaardi kasutamise
tingimusi.
7.4. Kui Konto omanik ja/või Kaardi valdaja ei
soovi uut Kaarti, peab ta sellest Pangale teatama 45
(nelikümmend viis) päeva enne Kaardile märgitud
kuu viimast päeva kirjalikult või muul Panga poolt
aktsepteeritud viisil.
7.5. Kui Konto omanik või Kaardi valdaja ei võta
Kaarti Pangalt vastu või ei aktiveeri Kaarti 6 (kuue)
kuu jooksul alates Kaardi valmistamisest, siis Kaart
suletakse ja hävitatakse, kusjuures Kontolt
Hinnakirja järgi debiteeritud teenustasusid Konto
omanikule ei tagastata.
8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
8.1. Kaardi valdaja ja/või Konto omanik on
kohustatud kontrollima Toimingu kviitungil ja
Konto väljavõttes toodud andmete õigsust.
8.2. Konto omanik ja/või Kaardi valdaja peab Panka
teavitama autoriseerimata Toimingust viivitamata
pärast sellest teadasaamist, kuid mitte hiljem kui 3
(kolm) kuud (tarbijast Klient 13 (kolmteist) kuud)
pärast makse summa Kontolt debiteerimist.
8.3. Juhul kui Konto omanik või Kaardi valdaja on
autoriseerinud Toimingu ilma täpset summat
teadmata, on Konto omanikul ja/või Kaardi valdajal
õigus esitada pretensioon või tagastusnõue vastava
Toimingu summa osas Panga asemel otse
Toimingust tuleneva makse vastuvõtjale.
8.4. Vaidlused Panga, Konto omaniku ja Kaardi
valdaja vahel lahendatakse vastavalt Panga
Üldtingimustele.
9. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA
ÜLESÜTLMINE
9.1. Leping jõustub selle sõlmimisest ja on sõlmitud
tähtajatult.
9.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu
tingimusi (sh põhjendatud juhtudel Limiite ja
kasutusõigusi)
ning
Hinnakirja,
teatades
muudatustest eelnevalt Konto omanikule Panga
üldtingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel.
Limiitide muutmise kohta Lepingu lisa ei sõlmita.
9.3. Kui Lepingu punktis 9.2. toodud muudatused ei
ole Konto omanikule vastuvõetavad, on Konto
omanikul õigus Leping üles öelda tutvumistähtaja
jooksul täites eelnevalt kõik Lepingust tulenevad
kohustused.

9.4. Kui Konto omanik ei ole selle tähtaja jooksul
Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on
muudatusega nõustunud ja muudatused jõustuvad
Konto omaniku suhtes arvates muudatuste tegemise
päevast.
9.5. Konto omanikul on õigus Leping korraliselt
üles öelda, teatades sellest Pangale vähemalt 1 (üks)
kuu ette vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis.
9.6. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda,
teatades sellest Konto omanikule vähemalt 1 (üks)
kuu (tarbijast Kliendile 2 (kaks) kuud) ette vähemalt
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
9.7. Pangal on õigus Leping erakorraliselt ette
teatamise tähtaega järgimata üles öelda, kui:
9.7.1. Konto omanik on olnud viivituses Lepingust
tuleneva või Pangale muu lepingu alusel
võlgnetava maksekohustuse täitmisega ning jätab
kohustuse täitmata ka Panga poolt antud täiendava
tähtaja jooksul;
9.7.2. kõik Lepingu alusel väljastatud Kaardid on
suletud või Kaardi kasutamine on olnud blokeeritud
järjest vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva;
9.7.3. Konto omanik või Kaardi valdaja ei võta
Pangalt 6 (kuue) kuu jooksul uut kaarti vastu (sh ei
aktiveeri uut Kaarti);
9.7.4. esineb mõni Panga üldtingimustes,
makseteenuse lepingust või õigusaktidest tulenev
alus.
9.8. Leping lõpeb selle erakorralisel või korralisel
ülesütlemisel ja juhul, kui on lõppenud Panga ja
Konto omaniku vahel sõlmitud Arveldusleping.
9.9. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu
lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks
muutumist ega rahuldamist.
10. KONFIDENTSIAALSUS
10.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama Lepingu
sõlmimise ja täitmisega seotud informatsiooni
kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see
osutub
vajalikuks
Kaardi
ja
Toimingute
töötlemisega seotud asjaoludel või selles on
Lepingus kokku lepitud või Panga üldtingimustega
sätestatud või õigusaktides ettenähtud juhtudel.
10.2. Lisaks
Panga
Üldtingimustes
ning
Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes toodud
tingimustele annab Konto omanik/Kaardi valdaja
Pangale nõusoleku küsida Konto omaniku/Kaardi
valdaja
isikuandmeid
riigi
või
kohaliku
omavalitsuse andmekogude haldajatelt ning
andmekogude haldajatele õiguse nimetatud
isikuandmeid Pangale edastada.

