ARVELDUSLEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1. Arvelduslepingus kasutatavad mõisted
Lisaks Tingimustes ja Panga üldtingimustes toodule on
Arvelduslepinguga seotud alljärgnevad mõisted:
1.1. Arveldusleping – käesolev Kliendi ja Panga vahel
sõlmitud arveldusleping koos selle olemasolevate ja
tulevikus
sõlmitavate
lisadega.
Arvelduslepingu
sõlmimine ja konto avamine ei eelda täiendava(te)
teenus(t)e lepingu(te) sõlmimist Pangaga.
1.2. Hinnakiri – Panga poolt kehtestatud tasumäärad
teenuste ja Maksetehingute eest tasumiseks vastava
teenuse saaja poolt. Pank võib ühepoolselt muuta
Hinnakirja. Hinnakiri on avaldatud Panga veebilehel.
1.3. Klient – Pangas Kontot omav isik.
1.4. Konto – Kliendile Pangas avatud arvelduskonto,
millel Pank säilitab Kliendile kuuluvaid ja talle laekuvaid
rahalisi vahendeid ning mida kasutatakse Kliendi
Maksetehingute täitmiseks Arvelduslepingus, Panga
üldtingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides
kehtestatud korras.
1.5. Konto debiteerimine – Kontol tehtav kanne, mis
vähendab Kontol olevaid vahendeid.
1.6. Konto krediteerimine – Kontol tehtav kanne, mis
suurendab Kontol olevaid vahendeid.
1.7. Kontoväljavõte – Panga poolt Kliendile väljastatav
väljatrükk Kontol toimunud Maksetehingute kohta.
1.8. Maksejuhis – Kliendi poolt Pangale antav
Maksetehingu
tegemise
korraldus.
Terminid
„Maksejuhis”
ja
„Maksekorraldus”
on
samatähenduslikud.
1.9. Maksetehingud – Kliendi Maksekorralduse alusel
Kontolt tehtavad maksed, Konto krediteerimine Kliendi
kasuks laekunud maksete ulatuses, Kliendile Kontolt
sularaha väljamaksete tegemine ja Kliendilt Kontole
sissemaksete tegemine jmt.
1.10. Panga veebileht – Panga veebilehekülg
www.versobank.com ja selle alamleheküljed.
1.11. Pank - Versobank AS (registrikood 10586461,
registrijärgne
asukoht
ja
peakontori
aadress
Hallivanamehe 4, Tallinn), makseteenuse pakkuja.
1.12. Pool – Klient või Pank.
1.13. Pooled – Klient ja Pank ühiselt.
1.14. Tingimused – Arvelduslepingu lahutamatuks lisaks
olevad Maksetehingute teostamise tingimused.
2. Üldsätted
2.1. Arveldusleping reguleerib Panga kui kontopidaja ja
Kliendi
kui
käsundiandja
vahelisi
suhteid
Arvelduslepingu alusel Kliendile Pangas avatud Konto
kasutamisel ja käsutamisel.
2.2. Kliendil on õigus hoiustada Kontol eurosid (Konto
põhivaluuta) ja Panga poolt vastavalt hinnakirjale
aktsepteeritavat välisvaluutat.
2.3. Pangal on õigus välisvaluuta noteerimine lõpetada
teatades sellest Panga üldtingimustes sätestatud korras
Kliendile, kes vastavat välisvaluutat Kontol hoiab. Pank
konverteerib noteerimise viimasel päeval Kontol oleva

vastava välisvaluuta jäägi Konto põhivaluutasse Panga
poolt määratud kursi alusel. Pangal on õigus lõpetada
Panga poolt aktsepteeritava välisvaluutaga tehingute
tegemine.
2.4. Kliendil on õigus kasutada ja käsutada Kontot
isiklikult ja/või Kliendi poolt volitatud või seadusjärgset
esindusõigust omava isiku kaudu.
2.5. Kliendil on õigus kasutada ja käsutada Kontot
mitmesugustel viisidel, valides Panga poolt pakutavatest
teenustest sobiva ja sõlmides Pangaga vastavasisulise
lepingu. Lubatud Maksetehingud ja nende tegemise
piirangud lepitakse kokku Arvelduslepingus või muudes
Poolte vahel sõlmitud lepingutes.
2.6.
Pank
on
kohustatud
tegema
Kliendi
Maksekorraldusel Maksetehinguid Kontol olevate
rahaliste
vahenditega
Arvelduslepingus
toodud
tingimustel.
2.7. Klient on kohustatud tasuma Pangale Kontol
Maksetehingute teostamise eest tasu.
2.8. Pangal on õigus kehtestada Hinnakirjaga
teenustasusid
Arvelduslepingu
alusel
Kliendile
võimaldatavatelt Maksetehingutelt. Pangal on õigus teha
ühepoolselt
muudatusi
Hinnakirjas
vastavalt
Arvelduslepingu tingimustes ja Panga üldtingimustes
sätestatule.
Hinnakiri
on
Kliendile
täitmiseks
kohustuslik.
2.9. Kõikides Panga ja Kliendi vahelistes suhetes, mida
Arvelduslepingu tingimused ei käsitle, juhindutakse
Panga üldtingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
2.10. Arvelduslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi
õigust.
2.11. Pank ja Klient täidavad omapoolseid kohustusi
heas usus, mõistlikult, järgides hoolsuse nõudeid ning
arvestades tavasid ja praktikat.
2.12. Panga üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon
(aadress Sakala 4, Tallinn, telefon 6680500, e-post:
info@fi.ee, kodulehekülg www.fi.ee).
3. Konto
3.1. Arvelduslepingu alusel avab Pank Kliendile Konto,
millel on ainulaadne number.
3.2. Klient võib avada oma nimel mitu Kontot, kui see ei
ole vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega.
3.3. Pank krediteerib Kontot Kliendi kasuks laekunud
maksete ulatuses.
3.4. Pank debiteerib Kontot Kliendi Maksekorralduse
alusel või Kliendi täiendava Maksekorralduseta juhul,
kui selline õigus või kohustus tuleneb Pangale
Arvelduslepingust, Panga üldtingimustest ja/või Eesti
Vabariigi õigusaktidest.
3.5. Konto kasutamine ja käsutamine toimub Kliendi või
tema poolt volitatud või muu Panga poolt
aktsepteeritavat esindusõigust omava isiku poolt.
3.6. Kliendil on õigus Kontol Maksetehinguid teostada
Kontol olevate rahaliste vahendite ulatuses, kui Pooled ei
ole teisiti kokku leppinud.
3.7. Pangal on õigus kehtestada Kontol olevate rahaliste

vahendite miinimumsumma.
3.8. Pank võib keelduda Finantsinspektsioonilt loa
saanud makseteenuse pakkujale Konto juurdepääsu
andmisest objektiivselt põhjendatud kaalutlustel,
eelkõige juhtudel, mis on seotud makseteenuse pakkuja
poolt Kontole autoriseerimata või pettuse teel
juurdepääsuga, sh Maksetehingu autoriseerimata või
pettuse teel algatamisega. Võimaluse korral teavitab
Pank keeldumisest Klienti, v.a juhul, kui teavitamine ei
ole turvakaalutlustel või muul õigusaktides sätestatud
juhul lubatud.
3.9. Pangal on õigus Maksetehingu tegemisest keelduda,
kui Pangal tekib kahtlus, et Maksetehingut teha sooviv
isik ei ole selleks õigustatud või kui Maksetehing on
algatatud makseteenuse pakkuja vahendusel ning Pangal
on põhjendatud kahtlus, et Maksetehing ei ole Kliendi
poolt nõuetekohaselt autoriseeritud. Sellisel juhul ei
vastuta Pank Maksetehingu tegemisest keeldumise tõttu
tekkinud kahju eest.
4. Panga kohustus arvestuse pidamise ja teavitamise
kohta
4.1. Pank peab arvestust Konto krediteerimiste ja
debiteerimiste kohta.
4.2. Pank väljastab Kliendile Konto väljavõtte
Arvelduslepingus sätestatud sagedusel ja viisil tasuta.
Kui Pooled ei ole kokku leppinud regulaarse Konto
väljavõtte edastamises, on Kliendil õigus saada tasuta 1
(üks) kord kalendriaastas Konto väljavõte kalendriaasta
tehingute kohta Panga kontorist.
4.3. Kliendil on igal ajal õigus nõuda Kliendi kulul teavet
Konto seisu ning Konto debiteerimise ja krediteerimise
asjaolude kohta.
4.4. Kliendil on õigus saada teavet Konto kohta:
4.4.1. vahetult Panga töötajalt;
4.4.2. Pangaga sõlmitud kokkuleppe alusel korrapäraselt
edastatavatelt Konto väljavõtetelt;
4.4.3. sidevahendite kaudu vastavate kokkulepete ja
lepingute olemasolul.
4.5. Pank kohustub säilitama mõistliku aja jooksul teavet,
mis võimaldab kindlaks teha Kontol tehtud
Maksetehinguid.
5. Kliendi Maksekorraldused ehk Maksejuhised
5.1. Pank täidab Kliendi Maksekorraldusi lähtudes
Arvelduslepingust (sh Maksetehingute teostamise
tingimused), Panga üldtingimustest ja Eesti Vabariigi
õigusaktidest.
5.2. Klient ja/või tema esindaja peab Konto kasutamise
ja/või käsutamise õigust Pangale tõendama Panga poolt
aktsepteeritaval viisil.
5.3. Klient on makse algatamisega nõustunud (makse
autoriseerinud), kui ta ise või tema esindaja on
maksejuhise allkirjastanud või nõusolek maksejuhise
täitmiseks on antud maksevahendi (nt internetipank) teel

või Pangaga sõlmitud lepingus või makse algatamise
teenuse pakkujale. Klient võib nõusoleku anda ka
tagantjärgi heakskiiduna.
5.4. Kliendi Maksekorraldused
5.4.1. Klient esitab Maksekorraldused Pangale kirjalikult
või mõnel muul Poolte vahel kokkulepitud viisil.
Maksekorraldus võib olla esitatud ühe- või
mitmekordsete maksete teostamiseks.
5.4.2.
Panga
poolt
Kliendi
Maksekorralduse
aktsepteerimise päevaks loetakse päeva, mil Klient on
Pangale esitanud kõik Maksekorralduse täitmiseks
vajalikud ja Panga poolt nõutud andmed ja/või
dokumendid ning Kliendi Kontol on Maksekorralduse
täitmiseks vajalikus summas rahalisi vahendeid.
5.4.3. Pangal on õigus eeldada, et Pangale esitatud
Maksekorralduse sisu vastab Kliendi tahtele ja makse
algatamise või kontoteabe teenuse pakkuja vahendusel
saabunud Kliendi Maksekorraldus on edastatud Kliendi
kehtiva nõusoleku alusel.
5.4.4. Pangal on õigus nõuda Kliendilt lisakinnituse
saamist Panka rahuldavatel tingimustel ning mitte
teostada
Kliendi
Maksekorraldust
eelnimetatud
lisakinnituse
saamiseni
juhul,
kui
Kliendi
Maksekorralduses sätestatud summa ületab Panga ja/või
Kliendi poolt määratud piirmäära (limiiti).
5.4.5. Pank võtab täitmisele ainult sellised Kliendi
Maksekorraldused, mis on kooskõlas Poolte vahel
kokkulepitud tingimuste ja õigusaktidega korrektselt ja
nõuetekohaselt vormistatud, üheselt mõistetavad,
allkirjastatud selleks õigusi omava isiku poolt ning
millest nähtub selgelt Kliendi tahe.
5.4.6. Pangal on õigus määrata Kliendi Maksekorralduse
täitmise viis lähtudes heast pangandustavast või jätta
Kliendi Maksekorraldus täitmata juhul, kui Kliendi
Maksekorraldus on vigane või puudulik.
5.4.7. Klient vastutab Maksekorralduses esinevate
ebaselguste, eksituste ja esitusvigade eest. Arusaamatuste
korral on Pangal õigus nõuda Kliendilt lisainformatsiooni
või -dokumente ning anda täiendav mõistlik tähtaeg
Maksekorralduse täpsustamiseks. Kui Maksekorraldust
ei täpsustata, tagastab Pank Maksekorralduse Kliendile.
5.4.8. Pangal on õigus jätta täitmata Kliendi
Maksekorraldus, mis ei vasta Arvelduslepingus
sätestatud nõuetele, on puudulik või on esitatud
tingimuslikult. Juhul, kui Pank täidab tingimusliku
Maksekorralduse loetakse see Maksekorraldus antuks
mittetingimuslikuna. Pank ei vastuta eeltoodud alustel
täidetud Maksekorralduse või Maksekorralduse täitmata
jätmisest tulenevate Kliendi või kolmandate isikute
nõuete eest.
5.4.9. Pangal on õigus Maksetehingu tegemisest
keelduda, kui Pangal tekib kahtlus, et Kontot kasutada
sooviv isik ei ole selleks õigustatud. Nimetatud juhul ei
vastuta Pank Maksetehingu tegemisest keeldumise tõttu
tekkinud kahju eest.
5.5. Maksejuhise kättesaamine

5.5.1. Pank loeb Maksejuhise kättesaaduks:
5.5.1.1. kui Klient on Pangale esitanud kõik Maksejuhise
täitmiseks vajalikud ja Panga poolt nõutud andmed ja
5.5.1.2. Kontol olevast või Kliendi makstud sularaha
summast piisab Maksejuhise täitmiseks ja teenustasude
tasumiseks.
5.5.2. Kui Pank saab Maksejuhise kätte päeval, mis ei ole
Panga
arvelduspäevaks,
loetakse
Maksejuhis
kättesaaduks sellele järgneval arvelduspäeval vastavalt
võlaõigusseaduses § 7242 lõikes 2 sätestatule.
5.6. Pank täidab Maksejuhise Arvelduslepingus (sh
Maksetehingute
teostamise
tingimused),
Panga
üldtingimustes ja Eesti Panga kehtestatud normatiivides
ning Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tähtaja
jooksul. Maksejuhise täitmine eeldab, et Pank ei ole
seadnud Maksejuhisele piiranguid ja selle täitmist ei
keela ka ettekirjutus, õigusakt ega Kliendiga sõlmitud
muu tooteleping.
5.7. Pank võib keelduda Maksekorralduse täitmisest, kui
Klient on määranud ülekande teise kontopidaja juures
laekumise päevaks Maksekorralduse vastuvõtmise päeva.
5.8. Pangal on õigus Kliendile pakkuda Maksekorralduse
täitmiseks soodsamaid tingimusi.
5.9. Klient on kohustatud tagama Pangale esitatava
Maksekorralduse täitmiseks piisavate rahaliste vahendite
olemasolu vastavas valuutas Kontol. Vastavas valuutas
piisavate rahaliste vahendite ning teistsuguse kokkuleppe
puudumise korral on Pangal õigus jätta Kliendi
Maksekorraldus täitmata.
5.10. Kliendil on õigus Maksekorraldus tagasi võtta
teatades sellest Pangale kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis Panga poolt määratud sidekanali
kaudu juhul, kui Pank ei ole Maksekorralduse
tagasivõtmise ajaks Maksekorraldust täitmiseks võtnud,
jõudnud täita Maksekorraldusest tulenevat kohustust või
ei ole selle täitmiseks võtnud endale kohustusi
kolmandate isikute ees.
5.11. Rahvusvaheliste ülekannete puhul teostatakse need
välisvaluutas, milles on antud Kliendi poolt
Maksekorraldus. Kui vastavad vahendid Kliendil Kontol
puuduvad, konverteerib Pank vastavalt Panga
vahetuskursile summad vastavasse välisvaluutasse.
5.12. Pangal on õigus teostada Kliendi Kontolt
tasaarvestust ja teostada kinnipidamisõigust vastavalt
Panga üldtingimustele ja õigusaktidele.
5.13. Pangal on õigus Maksekorraldusi puudutavat
sõnumivahetust, sealhulgas telefonikõnesid salvestada ja
lindistada ning neid salvestusi ja/või lindistusi kasutada,
samuti ka faksi ja/või e-maili teel saadetud
Maksekorraldusi
tõendina
Maksekorralduste
tõendamiseks vaidluste puhul.
5.14. Konto debiteerimine Kliendi täiendava
Maksekorralduseta
5.14.1. Klient annab Arvelduslepingu sõlmimisega
Pangale õiguse debiteerida Kontolt ilma täiendava
Kliendi Maksekorralduseta Kliendi Maksekorralduste

täitmise ja muude Kliendile osutatud teenuste eest
teenustasud ning muud tasud, maksed ja võlgnevused (sh
viivised, leppetrahvid jmt), mis kuuluvad Kliendi poolt
tasumisele Pangale vastavalt Arvelduslepingule või
muudele Panga ja Kliendi vahel sõlmitud kokkulepetele
ja tootelepingutele.
5.14.2. Klient on kohustatud hoidma Kontol piisavalt
rahalisi vahendeid, et Pangal oleks võimalik Kontolt
debiteerida kõik vajalikud teenustasud ja muud
tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused.
Teenustasude ja muude tasumisele kuuluvate summade
ning võlgnevuste debiteerimise kohta saab Klient infot
vastavalt Arvelduslepingu punktile 4.
5.14.3. Võlgnevused debiteerib Pank valuutas, milles
need on tekkinud või eurodes vastavalt Panga
äranägemisele. Vastava valuuta puudumisel konverteerib
Pank vajaliku summa Kliendi Kontol olevast must
valuutast debiteerimise päeval Panga poolt määratud
vastava kursi alusel Kliendi arvel.
5.14.4. Pangal on õigus valida teenustasude ja muude
tasumisele kuuluvate summade ning võlgnevuste
debiteerimise järjekord.
5.14.5. Kolmanda isiku nõudel debiteerib Pank Kontot
ainult Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud juhtudel.
5.15. Konto blokeerimine ja arestimine toimub vastavalt
Arvelduslepingus, Panga Üldtingimustes ja/või Eesti
Vabariigi õigusaktides sätestatule.
5.16. Pangal on õigus viivitada Kliendi Maksekorralduse
täitmisega ja nõuda Kliendilt dokumentaalset kinnitust
Maksetehingu
tegemiseks
kasutatavate
rahaliste
vahendite seadusliku päritolu kohta. Pangal on õigus jätta
Kliendi Maksekorraldus täitmata, kui Klient ei tõenda
Maksekorralduse täitmiseks kasutatavate rahaliste
vahendite seaduslikkust õigusaktides sätestatud ulatuses
ja viisil.
5.17. Pank keeldub Maksejuhise täitmisest, kui
keeldumine tuleneb ettekirjutusest või õigusaktidest, mis
on Pangale täitmiseks kohustuslikud.
5.18. Kliendi Maksekorralduse täitmise või täitmata
jätmise
kohta
saab
Klient
informatsiooni
Kontoväljavõttest või muul Poolte vahel kokkulepitud
viisil.
5.19. Klient saab teavet Maksejuhise täitmise või
täitmisest keeldumise põhjuste kohta Panga töötajalt või
muul Poolte vahel kokkulepitud viisil. Maksejuhise
täitmisest keeldumise põhjusi ei pea Pank Kliendile
teatama, kui teatamisega rikuks Pank õigusaktidest
tulenevaid kohustusi.
5.20. Kliendi nõudmisel edastab Pank enne
Maksekorralduse
täitmist
Kliendile
teabe
Maksekorralduse täitmise tähtaja, Maksekorralduse
täitmisega seotud tasude ja nende kujunemise aluste või
jaotuse kohta.
5.21. Pank ei ole kohustatud Kliendi Maksejuhist täitma,
kui esineb mõni Panga üldtingimustest tulenev
keeldumise alus või Pank on kehtestanud piirangu makse

algatamise teenuse või kontoteabe teenuse pakkuja
suhtes (nt ebaturvalise teabevahetamise viisi kasutamine,
on alust arvata, et esineb turvarisk või kui esineb pettuse
või Kliendi nõusolekuta Konto käsutamise oht).
6. Arveldused välisvaluutaga
6.1. Panga poolt hinnakirjas mitte sätestatud välisvaluuta
konverteeritakse välisvaluutasumma Panga poolt Kontole
kandmise päeval Panga poolt määratud kursi alusel
eurodesse.
6.2. Kui Klient soovib Kontole laekuva ja Panga poolt
noteeritava välisvaluuta konverteerimist eurodeks või
muuks Panga poolt noteeritavaks välisvaluutaks, on
Klient kohustatud esitama Pangale vastavasisulise
Maksekorralduse.
6.3. Klienti sellest eelnevalt teavitamata on Pangal õigus
konverteerida Kontol olev või Kontole laekuv
välisvaluuta eurodeks juhul, kui Konto on arestitud ja
Konto arestimise päevast on möödunud 1 (üks) aasta.
6.4. Kui ei ole kokkulepitud teisiti, kuuluvad
välisvaluutas nomineeritud kohustused täitmisele samas
valuutas.
6.5. Kliendi poolt välisvaluutas tehtavate Maksetehingute
suhtes on Pangal õigus kohaldada kõiki tingimusi ja
piiranguid, mis on kehtestatud selle välisvaluuta
päritolumaal ning mis mõjutavad Panka selle
välisvaluutaga Maksetehingute tegemisel.
6.6. Valuuta konverteerimisel kasutatavad vahetuskursid
on avaldatud Panga veebilehel ja kättesaadavad Panga
kontoritest.
7. Ekslikult sooritatud Maksetehingud
7.1. Kui Kontole on alusetult kantud summa, on Klient
kohustatud viivitamatult pärast valekande avastamist
sellest Pangale teatama ja summa tagastama.
7.2. Pangal on õigus Kliendi nõusolekut küsimata
blokeerida Konto ja/või debiteerida Kontolt Kontole
alusetult kantud summa(d), mida Klient ei ole vastavalt
Arvelduslepingu tingimustele omal algatusel tagastanud.
7.3. Kui Pank eksib Maksetehingu täitmisel summa,
selgituse, viitenumbri ja/või muude makse rekvisiitidega,
on Pangal õigus debiteerida Kontot Kliendi täiendava
nõusolekuta paranduskande tegemiseks ja teha makse
täpses vastavuses Maksetehingu andmetele.
7.4. Klient on kohustatud Kontole sularahas
sissemakstavad summad enne sissemaksmist ja
väljamakstavad summad vahetult pärast kättesaamist üle
kontrollima ning esitama tekkinud pretensioonid
viivitamatult ja kohapeal. Hilisemaid pretensioone ei ole
Pank kohustatud arvestama.
7.5. Kui Pank debiteerib Kontot alusetult (muuhulgas
kaldub õigustamatult kõrvale Kliendi Maksekorraldusest)
kohustub Pank krediteerima Kontot alusetult debiteeritud
summa ulatuses.
8. Intressid, teenustasud ja Kliendi poolt tasumisele
kuuluvad muud summad
8.1. Pank arvestab Kliendi Kontol olevatelt vahenditelt
intressi kuu lõikes lähtuvalt 365 (kolmesaja kuuekümne

viie) päevasest aastast, tegelikest päevade arvust
kalendrikuus ja intressimäärast kui Kliendi ja Panga
vahel sõlmitud Arvelduslepingus ei ole kokkulepitud
teisiti. Intressimäär on kehtestatud Panga Hinnakirjaga.
8.2. Intressi väljamaksmine toimub (1) üks kord kvartalis
Kontole, kui Kliendi ja Panga vahel sõlmitud
Arvelduslepingus ei ole kokkulepitud teist tähtpäeva, mis
ei saa olla pikem kui 1 (üks) kord aastas. Intressi
väljamaksmisel (Kontole kandmisel) peab Pank
väljamakstavalt intressisummalt kinni Eesti Vabariigi
õigusaktidega
sätestatud
maksu,
kui
selline
kinnipidamine on Pangale õigusaktide alusel kohustuslik.
8.3. Pangal on õigus intressimäära ühepoolselt muuta,
vastavalt Panga Hinnakirja muutmise tingimustele.
Intressimäära muutmisel arvutatakse intress uue määra
järgi arvates Panga Hinnakirja muudatuse jõustumise
päevast. Pank ei teavita Klienti intressimäära tõstmisest.
8.4. Kliendil on õigus igal ajal saada informatsiooni
intressi arvestamise ja väljamaksmise korra kohta.
8.5. Pangal on õigus saada teenustasu Kliendilt Konto
hooldamise ja teenindamise eest (sh sidekanalite
vahendusel tehtavad Maksetehingud, Konto avamise ja
sulgemise tasu, Maksejuhise täitmise tasu ja muud
Kontoga seotud tasud), kui selline tasu on ettenähtud
Hinnakirjaga vastavalt Hinnakirjas sätestatule või
Arvelduslepingu kohaselt.
8.6. Pank arvestab Konto hooldamise ja teenindamise
eest tasu ka ajavahemiku eest, mille jooksul Kontol
rahalised vahendid puudusid.
8.7. Klient on kohustatud tagama vajalikul määral
rahaliste vahendite olemasolu Kontol teenustasude
debiteerimiseks.
8.8. Teenustasud, muud Kliendi poolt tasumisele
kuuluvad summad (sh Poolte vahel sõlmitud krediidija/või väärtpaberitetehingute lepingutest ning Poolte
vahel muudest lepingutest tulenevad nõuded) debiteerib
Pank Kliendi Kontolt tehingu tegemise valuutas, eurodes
või nende puudumisel muus valuutas, kui Hinnakirjas,
Arvelduslepingus, Panga üldtingimustes või muus Poolte
vahel sõlmitud kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti.
8.9. Välisvaluutas arvestatud teenustasud ja muud
tasumisele kuuluvad summad arvestatakse eurodeks
Maksetehingu päeval kehtiva Panga poolt määratud
ülekandekursi alusel.
8.10. Kui Kontol puuduvad rahalised vahendid või ei ole
neid piisavalt, et debiteerida teenustasusid ning muid
Poolte vahel sõlmitud, Kontoga seotud lepingutest
tulenevaid nõudeid, teisi tasusid ja võlgnevusi, on Pangal
õigus pidada nimetatud summad kinni teistelt Pangas
olevatelt sama Kliendi Kontodelt, sealhulgas ka
välisvaluutast, Panga äranägemisel. Käesolevas punktis
sätestatud Panga õigus kehtib ka juhul, kui pärast
eelnimetatud summade sissenõutavaks muutumist ja
enne nende tegelikku kinnipidamist Panga poolt on
Klient esitanud nende summade kohta teisi
Maksekorraldusi. Eelnimetatud summasid on Pangal

õigus debiteerida ka pärast seda, kui Kliendi Kontole on
vahendid laekunud.
9. Poolte vastutus
9.1. Klient vastutab täielikult ja tingimusteta:
9.1.1. Pangale esitatud dokumentide ja Maksekorralduste
õigsuse ja üheselt mõistetavuse eest ning neis esinevatest
vigadest, ebaselgusest, puudulikest andmetest ja
eksitustest tingitud kahjude eest Pangal ja kolmandatel
isikutel;
9.1.2. kahjude eest, mis Pangal tekkis seoses Kliendi
poolt Arvelduslepingu rikkumise või mittenõuetekohase
täitmisega;
9.1.3. Klient vastutab mistahes kahju eest, mis on Pangal
või kolmandatel isikutel tekkinud sidekanalite teenuse
õigustamatu kasutamisega hetkeni, kui Panka on sellest
vastavalt sidekanalite teenuse lepingule informeeritud,
kuid mitte rohkem kui seaduses sätestatud summa
ulatuses;
9.1.4. 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;
9.1.5. 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.
9.2. Kui Kontol teostatud Maksetehingute või
teenustasude kohaldamise tulemusena ületatakse Konto
vaba jääki, tasub Klient Pangale viivist vastavalt Panga
Hinnakirjas sätestatule. Viivisemäära puudumisel Panga
Hinnakirjas vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidega
sätestatud ulatuses.
9.3. Panga vastutus
9.3.1. Pank kui maksja kontopidaja vastutab, et Kliendi
poolt algatatud makse edastatakse saaja panka
Maksetehingute teostamise tingimustes sätestatud
tähtajaks, välja arvatud juhul, kui Arvelduslepingus on
ette nähtud teisiti. Käesolevas punktis nimetatud makse
hilinemise korral maksab Pank Kliendi nõudmisel viivist
seadusega kehtestatud määras iga viivitatud päeva eest
kuni maksesumma jõudmiseni saaja panka.
9.3.2. Kui Pank või Panga poolt valitud maksevahendaja
on teinud Kliendi poolt algatatud makse maksesummalt
õigustamatuid mahaarvamisi, edastab Pank mahaarvatud
summad viivitamatult saajale.
9.3.3. Kui Pank kui maksja kontopidaja on põhjuseta
jätnud Kliendi Maksejuhise täitmata, teeb Pank kõik
vajaliku, et Maksejuhis saaks täidetud või tagastab
maksesumma Kliendi nõudmisel Kontole. Käesolevas
punktis nimetatud juhul tagastab Pank Kliendile kõik
Maksejuhise täitmisega seotud ja Kliendi poolt tasutud

teenustasud ja hüvitab muud Maksejuhise täitmata
jätmisega seotud otsesed kulud.
9.3.4. Pank kui saaja kontopidaja vastutab, et laekumised
Kontole oleks kantud Maksetehingute teostamise
tingimustes sätestatud tähtajaks. Käesolevas punktis
nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Pank
Kliendi nõudmisel viivist seadusega kehtestatud määras
iga viivitatud päeva eest.
9.3.5. Pank vastutab otsese ja tõendatud Kliendi kahju
eest, mis on Kliendil tekkinud Panga tahtluse või raske
hooletuse tõttu. Pank ei vastuta kaudse kahju ja saamata
jäänud tulu eest.
9.4. Pank ei vastuta (sh Arvelduslepingu punktis 9.3 ja
selle alapunkides toodud alustel), kui Maksejuhis on
täidetud kooskõlas Kliendi poolt esitatud kordumatu
tunnusega. Kordumatu tunnuse õigsuse eest vastutab
Klient.
9.5. Kui Maksejuhises esitatud kontonumber on vale, ei
vastuta Pank Maksejuhise täitmata jätmise või valesti
täitmise eest ka juhul, kui Maksejuhises on lisaks
kordumatule tunnusele esitatud muid täiendavaid
andmeid saaja kohta. Kliendi nõudmisel võib Pank aidata
Panga võimaluste piires maksjal maksesumma tagasi
saada ning Pangal on õigus saada selle eest Hinnakirjas
määratud tasu.
9.6. Pank ei vastuta, kui Pank tõendab, et Pank on
Maksekorralduse kohaselt täitnud (sh mahaarvamisteta ja
tähtaegselt) ja edastanud maksesumma maksevahendaja
pangale või saaja pangale.
9.7. Pank ei vastuta Maksejuhise täitmisest keeldumise,
täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest ega
sellest tuleneva kahju eest, kui selle põhjuseks on Panga
poolt
õigusaktidest
või
regulatsioonidest
või
ettekirjutustest tulenevate kohustuste täitmine.
9.8. Pank ei vastuta maksevahendajate (sh Panga poolt
valitud maksevahendajate) poolt maksesummast tehtud
mahaarvamiste, Maksejuhise täitmata jätmise ja/või
valesti täitmise eest ega sellest tuleneva kahju eest juhul,
kui Maksetehingut ei tehta eurodes või muu Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigi valuutas või kui makse
algataja panga või saaja panga asukoht on mujal kui
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis.
9.9. Pank ei vastuta kahju kaasa toonud asjaoludega
seonduvate täiendavate riskide eest, samuti kahju eest,
mis tekkis Kliendil Pangapoolse kohustuse vabandatava
rikkumise, vääramatu jõu, tõttu. Muuhulgas loetakse
vääramatuks jõuks ka Panga tegevuse seadusevastane
häirimine kolmandate isikute poolt (pommiähvardused
jne), samuti muudest Panga poolt põhjustamata
sündmustest (sh streik, sideliinide rike, elektrikatkestus,
moratoorium, riigivõimuorganite tegevus).
9.10. Pank ei vastuta ülekande teostamata jätmisest või
mitteõigeaegsest tegemisest tuleneva kahju eest, mis on
tingitud vigasest või puudulikust Maksekorraldusest või
õigusaktidest tulenevatest asjaoludest või juhul kui

ülekande jättis teostamata Kliendi poolt valitud
maksevahendaja pank.
9.11. Pank ei vastuta kahjude eest, mis tekivad Kliendil
või kolmandal isikul, kui Pangal tekib kahtlus, et Kontot
kasutada sooviv isik ei ole selleks õigustatud ning Pank
keeldub Maksetehingu tegemisest eeltoodud alusel.
9.12. Pank ei vastuta kahju eest, kui kahju hüvitamise
nõue on Pangale esitatud pärast Arvelduslepingu punktis
9.13 nimetatud tähtaja möödumist.
9.13. Klient on kohustatud Panka teavitama
autoriseerimata või valesti täidetud maksest viivitamata
pärast sellest teada saamist, kuid mitte hiljem kui 3
(kolme) kuu jooksul arvates Konto debiteerimisest.
Tarbijast Klient on kohustatud Panka teavitama
autoriseerimata või valesti täidetud maksest viivitamata
pärast sellest teada saamist, kuid mitte hiljem kui 13
(kolmeteistkümne) kuu jooksul arvates Konto
debiteerimisest.
9.14. Kui makse on jäetud täitmata või on valesti
täidetud, teeb Pank Kliendi nõudmisel kõik Pangast
oleneva Maksetehingu tegemisega seotud oluliste
asjaolude väljaselgitamiseks ja teavitab Klienti uurimise
tulemustest. Pangal on õigus võtta Kliendilt selle eest
teenustasu Hinnakirja kohaselt.
9.15. Kliendil on õigus täitmata või valesti täidetud
Maksekorralduse korral nõuda Pangalt Maksetehingu
kindlakstegemist ja kogu Panga valduses oleva teabe
edastamist Kliendile.
9.16 Pank ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui
Klient on Panga teenuseid kasutanud makseteenuse
pakkuja vahendusel, kellel puudub Finantsinspektsiooni
poolt väljastatud luba makseteenuse pakkumiseks ja kes
ei
vasta
maksevahendamisele
regulatsioonidega
kehtestatud nõuetele.
10. Vaidluste lahendamine
10.1. Vaidlused Kliendi ja Panga vahel lahendatakse
vastavalt Panga üldtingimustele.
11. Arvelduslepingu kehtivus, muutmine ja
ülesütlemine
11.1. Arveldusleping jõustub selle sõlmimise hetkel ja on
sõlmitud tähtajatult.
11.2.
Pangal
on
õigus
muuta
ühepoolselt
Arvelduslepingu tingimusi, kui ta teatab muudatustest
eelnevalt Kliendile ja annab mõistliku tähtaja, mis ei või
olla lühem kui 1 (üks) kuu (tarbijast Kliendile 2 (kaks)
kuud), Arvelduslepingu ülesütlemiseks. Kui Klient ei ole
selle tähtaja jooksul Arvelduslepingut üles öelnud,
loetakse, et ta on muudatusega nõustunud ja muudatused
jõustuvad Kliendi suhtes arvates nende muudatuste
tegemise päevast.
11.3. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Hinnakirja
vastavalt Panga üldtingimustele. Kliendil on õigus
ühepoolselt Arveldusleping üles öelda 1 (ühe) kuulise
(tarbijast
Kliendi
puhul
2
(kahe)
kuulise)
tutvumisperioodi jooksul, kui Klient ei nõustu Hinnakirja
muudatustega. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul

Arvelduslepingut üles öelnud, loetakse, et ta on
muudatusega nõustunud ja muudatused jõustuvad
Kliendi suhtes arvates nende muudatuste tegemise
päevast.
11.4. Kliendil on õigus Arveldusleping igal ajal koheselt
üles öelda, välja arvatud juhul, kui Kliendil on Panga ees
täitmata kohustusi ja/või Konto on arestitud ja/või
Kliendil on Pangaga sõlmitud kehtivaid lepinguid, mis
eeldavad Konto olemasolu.
11.5. Arvelduslepingu ülesütlemine Panga poolt
11.5.1. Pangal on õigus Arveldusleping korraliselt üles
öelda, teatades sellest tarbijast Kliendile ette kaks (2)
kuud.
11.5.2. Pangal on õigus Arveldusleping korraliselt üles
öelda, teatades sellest juriidilisest isikut Kliendile ette
ühe (1) kuu.
11.5.3. Pangal on õigus Arveldusleping erakorraliselt
üles öelda, kui:
11.5.3.1. Klient on oluliselt rikkunud Arvelduslepingut;
11.5.3.2. Pangale on saanud teatavaks asjaolud, mille
tulemusel võib mõistlikult järeldada, et Kliendi
maksevõime on vähenenud ja arvestades asjaolusid ei saa
Arvelduslepingu jätkamist oodata;
11.5.3.3. esineb mõni muu Panga üldtingimustes
nimetatud erakorralise ülesütlemise alus.
11.5.4.
Arvelduslepingu
ülesütlemise
otsuse
vastuvõtmisel kaalub Pank igakülgselt iga üksiku
juhtumi asjaolusid ja võtab otsuse vastu lähtudes
mõistlikkuse põhimõttest.
11.6. Arvelduslepingu ülesütlemine toimub kirjaliku või
muul Arvelduslepingus kokku lepitud viisil edastatud
teate alusel.
11.7. Arvelduslepingu ülesütlemisel on Pangal õigus
lõpetada kõik teised Panga ja Kliendi vahel Konto
käsutamiseks sõlmitud lepingud.
12. Arvelduslepingu lõppemise tagajärjed
12.1. Arvelduslepingu lõppemine ei mõjuta enne
Arvelduslepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete
sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
12.2. Arvelduslepingu lõppemisel suletakse Konto.
Konto sulgemise momendist loetakse kõik Kontoga
seotud lepingud lõppenuks ja nende kohustuste täitmise
tähtaeg saabunuks. Pärast Arvelduslepingu lõppemist
Panga valduses oleva Kliendi raha pealt Pank intressi ei
maksa.
12.3. Lepingu lõppemise hetkel aresti all oleva Konto
sulgeb Pank pärast seda, kui vastavat pädevust omav isik
on Pangale esitanud kirjaliku korralduse Konto aresti alt
vabastamiseks.
12.4. Enne Konto sulgemist kannab Pank Kontole kõik
Panga poolt maksmisele kuuluvad intressid ning peab
Kontolt kinni kõik Kliendi poolt tasumisele kuuluvad
teenustasud ja Kliendi võlgnevused Pangale. Pank
maksab Kontol olevate rahaliste vahendite jäägi
Kliendile või tema poolt osutatud kolmandale isikule või
kannab selle Kliendi poolt näidatud kontole.

12.5. Kui Klient ei ole andnud Pangale Maksekorraldust
rahaliste vahendite jäägi väljamaksmiseks või teisele
kontole kandmiseks, hoiustab Pank Hinnakirjas
sätestatud tasu eest Kontol olnud rahalised vahendid
Panga kontol Pangas ja maksab Kliendile hoiustatud
rahaliste vahendite jäägi välja Kliendi nõudmisel või
deponeerib selle Kliendi kulul notari juures Kliendi
nimele.
12.6. Pärast Arvelduslepingu lõppemist ja Konto
sulgemist Panga valdusse jäänud Kliendi rahaliste
vahendite pealt Pank intressi ei maksa.
12.7. Füüsilisest isikust Kliendi surma korral sulgeb
Pank Konto pärast kõiki väljamakseid õigusaktidega
määratud pärimisõigust tõendavate dokumentide alusel.
12.8. Arveldusleping loetakse lõppenuks alates hetkest,
mil Pank saab teada, et juriidilisest isikust Klient on
Äriregistrist kustutatud.
12.9. Suletud Kontot uuesti ei avata.
12.10. Kui 1 (ühe) kuu jooksul Arvelduslepingu
lõppemisest laekub Pangale Kliendile tehtud makse,
võtab Pank makse vastu, teavitab sellest Klienti ja
maksab rahalised vahendid võimaluse korral välja
vastavalt Kliendi korraldusele.
13. Konfidentsiaalsus
13.1.
Pooled
kohustuvad
mitte
avaldama
Arvelduslepingu sõlmimise ja täitmisega seotud
informatsiooni kolmandatele isikutele, välja arvatud
juhul, kui see osutub vajalikuks või kohustuslikuks
õigusaktides ettenähtud juhtudel. Pooled ei loe
kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:
13.1.1. Poolte esindajaid;
13.1.2. Maksehäirete registri pidajaid Aktsiaseltsi
Creditinfo
(registrikood
10256137)
ja
OÜ-d
Krediidiregister
(registrikood
12400621)
või
maksehäirete registri pidaja muutumisel – maksehäirete
registri igakordset pidajat;
13.1.3. isikuid, kellele Pank loovutab osaliselt või
täielikult Lepingust tulenevaid nõudeid Kliendi vastu, sh
inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid;
13.1.4. isikuid, kes on paigutanud Panka rahalisi
vahendeid sihtotstarbeliseks edasilaenamiseks ja on
sõlminud Pangaga vastava lepingu;
13.1.5. Pangaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid
juriidilisi isikuid ja nende töötajaid nende tööülesannete
täitmisel;
13.1.6. audiitoreid nende kutsetegevuses.
13.2. Arvelduslepingu punktis 13.1 nimetatud isikutele ja
isikutele, kellele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele,
on Pank kohustatud avaldama pangasaladust on Pooled
õigustatud
väljastama
informatsiooni
Kliendi,
Arvelduslepingu sõlmimise, tingimuste ja täitmise kohta.
Käesolevas punktis nimetamata isikutele on Pooled
õigustatud väljastama informatsiooni Arvelduslepingu
tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult
juhul, kui teine Pool ei ole täitnud Arvelduslepingust

tulenevaid kohustusi või kui informatsiooni väljastamise
õigus ja/või kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.
13.3. Klient annab Pangale õiguse edastada
Arvelduslepinguga
seotud
informatsiooni
Maksetehinguid
vahendavatele
isikutele
või
organisatsioonidele,
Maksevahendajale,
kindlustusseltsidele.
13.4. Füüsiliselt isikust Klient või juriidilisest isikust
Kliendi esindaja kinnitab, et ta on teadlik õigustest, mis
tulenevad isikuandmete kaitse seadusest, on nõus Kliendi
või Kliendi esindaja isikuandmete töötlemisega ja
Kolmandatele isikutele edastamisega Panga poolt
Arvelduslepingus ja Panga üldtingimustes toodud
juhtudel ja korras.
13.5. Pangal on õigus edastada Kliendi andmed (sh nimi,
isikukood, sünniaeg ja –koht, registrikood, aadress,
Konto number ja/või IBAN, kordumatu tunnus)
Maksevahendajale, saaja pangale ja saajale ja
õigusaktides ettenähtud juhtudel ja ulatuses makse
algatamise või kontoteabe teenuse pakkujale.
Klient kinnitab, et ta on saanud üksikasjalikku teavet
Konto (sh kasutustingimuste, Panga üldtingimuste,
Maksekorralduste täitmiseks võtmise ning täitmiseks
võtmisest keeldumise, hindade ja teenustasude
tasumise tingimuste, Arvelduslepingust tulenevate
õiguste ja kohustuste vastutuse jne tingimuste) kohta
ja on neist aru saanud ning need vastavad Kliendi
tahtele.

