VÄÄRTPABERITE ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED
1. Üldsätted
1.1. Käesolev väärtpaberite arveldusleping (edaspidi
Leping) reguleerib kontopidaja Versobank AS (edaspidi
Pank) ja käsundiandja (edaspidi Klient) vahelisi suhteid
Lepingu alusel Kliendile Pangas avatud väärtpaberikontolt
(edaspidi Väärtpaberikonto) toimingute teostamisega
Väärtpaberikontol olevate väärtpaberite ja muude
õigustega.
1.2. Pank on kohustatud Kliendi Väärtpaberikontolt
tegema Kliendi korraldusel väärtpaberitehinguid ja
osutama nimetatud tehingute teostamiseks vajalike
teenuseid (edaspidi Tehingud). Klient on kohustatud
tasuma Pangale Väärtpaberikontol Tehingute teostamise
eest tasu. Lubatud Tehingud ja nende tegemise piirangud
lepitakse kokku Lepingus.
1.3. Pangal on õigus kehtestada Panga hinnakirjaga
(edaspidi Hinnakiri) teenustasusid
Lepingu alusel
Kliendile võimaldatavatelt Toimingutelt. Pangal on õigus
teha ühepoolselt muudatusi Hinnakirjas vastavalt Lepingu
tingimustes sätestatule. Hinnakiri on Kliendile täitmiseks
kohustuslik.
1.4. Kõikides Panga ja Kliendi vahelistes suhetes, mida
Lepingu tingimused ei käsitle juhindutakse Panga
üldtingimustest, Eesti Väärtpaberite Keskregistri reeglitest
ja Eesti õigusaktidest.
1.5. Pank ja Klient täidavad omapoolseid kohustusi heas
usus, mõistlikult ja järgides hoolsuse nõudeid ning
arvestades tavasid ja praktikat.
2. Väärtpaberikonto
2.1. Lepingu alusel avab Pank Kliendile Väärtpaberikonto,
millel on ainulaadne number, Eesti Väärtpaberite
Keskregistris.
2.2. Pank väljastab Kliendile Väärtpaberikontol toimunud
Tehingute kohta väljatrükke (edaspidi Väärtpaberikonto
väljavõte) Lepingus sätestatud sagedusel ja viisil.
2.3. Kliendi nõudmisel väljastab Pank Kliendile infot
Väärtpaberikontol olevate väärtpaberite kohta.
3. Kliendi korraldused
3.1. Korralduste esitamine
3.1.1. Klient esitab korraldused Pangale kirjalikult või
mõnel muul poolte vahel kokkulepitud viisil vastava
tootelepingu olemasolul ja tingimustel.
3.1.2. Pangal on õigus eeldada, et Kliendi poolt talle
esitatud korralduse sisu vastab Kliendi tahtele.
3.1.3. Pank võtab täitmisele ainult sellised Kliendi
korraldused, mis on kooskõlas õigusaktidega, korrektselt ja
nõuetekohaselt
vormistatud,
üheselt
mõistetavad,
allkirjastatud selleks õigusi omava isiku poolt ning millest
selgelt nähtub Kliendi tahe.
3.1.4. Klient vastutab korralduses esinevate ebaselguste,
eksituste ja esitusvigade eest. Arusaamatuste korral on
Pangal õigus nõuda Kliendilt lisainformatsiooni või dokumente ning anda täiendav mõistlik tähtaeg korralduse
täpsustamiseks.
Kui juhist ei täpsustata tagastab Pank korralduse Kliendile.
3.1.5. Pangal on õigus jätta täitmata Kliendi korraldus, mis
ei vasta käesoleva alapunkti punktis 3.1.3. esitatud
nõuetele, on puudulik. Pank ei vastuta eeltoodud alustel
täidetud korralduse või korralduse täitmata jätmisest
tulenevate Kliendi või kolmandate isikute nõuete eest.
3.1.6. Pangal on õigus jätta täitmata Kliendi korraldus kui
Kliendi Väärtpaberikontol puuduvad vabad vahendid
korralduse täitmiseks või Kliendi arvelduskontol puuduvad
vabad vahendid teenustasude jm. Hinnakirjast tulenevate
tasude tasumiseks.
3.2. Juhise täitmine ja täitmise tähtajad
3.2.1. Klient on kohustatud tagama Pangale esitatavate
korralduste täitmiseks piisavate vahendite olemasolu oma
Väärtpaberi- ja/või arvelduskontol. Vajalike vahendite ja
teistsuguse kokkuleppe puudumisel on Pangal õigus jätta
Kliendi korraldus täitmata.
3.2.2. Pank täidab Kliendi korraldused lähtudes Eesti
seadustest ja õigusaktidest.

3.2.3. Kliendi poolt antud makseta tehingu täidab Pank
makseta tehingu korralduse esitamise päeval kui korraldus
on antud Kliendi poolt Pangale üle enne kella 16.00.
Pärast kella 16.00 esitatud makseta tehingu korraldused
täidab Pank hiljemalt järgmisel pangapäeval arvates
korralduse esitamisest Pangale.
3.2.4. Kliendi poolt antud makse vastu tehingu korralduse
täidab Pank Kliendi poolt näidatud väärtuspäeval. Kui
väärtuspäevaks on korralduse esitamise päev, täidab Pank
makse vastu tehingu korralduse samal päeval kui see on
esitatud enne kella 13.45. Pärast kella 13.45 esitatud
makse vastu tehingu korraldused täidab Pank hiljemalt
järgmisel pangapäeval arvates korralduse esitamisest
Pangale.
3.2.5. Reaalajalise arveldusega väärtpaberiülekande
korralduse täidab Pank kui korraldus on antud Kliendi
poolt Pangale üle enne kella 16.00.
3.2.6. Kliendi kasuks Pangale laekunud korraldused
täidetakse viivitamatult.
3.2.7. Kliendil on õigus oma korraldused tagasi võtta
juhul, kui Pank ei ole korraldust jõudnud täita või ei ole
selle täitmiseks võtnud endale kohustusi kolmandate
isikute ees.
3.2.8. Pangal on õigus teostada Kliendi tasaarvestust ja
teostada Väärtpaberikontol kinnipidamisõigust vastavalt
Panga Üldtingimustele ja seadustele.
3.3. Pangal on õigus Kliendi poolt telefoni teel edastatavad
korraldused ja muud teated salvestada ning kasutada
vajadusel neid korralduse tõendamiseks.
3.4. Klient annab Lepingule allakirjutamisega Pangale
õiguse debiteerida Lepingus sätestatud arvelduskontolt
ilma täiendava Kliendi juhiste ja korraldusteta Kliendi
korralduste täitmise ja muude Kliendile osutatud teenuste
eest teenustasud ning muud tasud, maksed ja võlgnevused
(s.h. viivised, leppetrahvid), mis kuuluvad Kliendi poolt
tasumisele Pangale vastavalt Lepingule.
3.5. Teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad
debiteerib Pank eurodes või tehingu valuutas vastavalt
Panga hinnakirjale. Välisvaluutas arvestatud teenustasud ja
muud tasumisele kuuluvad summad arvestatakse vajadusel
eurodeks tehingu toimumise päeval kehtiva Panga poolt
määratud kursi alusel.
3.6. Pangal on õigus valida teenustasude ja muude
tasumisele kuuluvate summade ning võlgnevuste
debiteerimise järjekord.
3.7. Kolmanda isiku nõudel debiteerib Pank Kliendi
Kontot ainult Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud
juhtudel.
3.8. Konto blokeerimine ja arestimine toimub vastavalt
Panga Üldtingimustes sätestatule
3.9. Lepingule allakirjutamisega annab Klient Pangale
volituse
Väärtpaberikontol
olevate
väärtpaberite
realiseerimiseks juhul, kui Kliendil puuduvad vajalikud
vahendid
arvelduskontol
Väärtpaberikonto
ja
Väärtpaberikontolt sooritatud tehingute teenustasude,
maksete ja võlgnevuste (s.h. viivised, leppetrahvid), mis
kuuluvad Kliendi poolt tasumisele Pangale vastavalt
Lepingule 6 (kuuel) järjestikusel kuul ja Klient ei ole oma
kohustusi Panga ees täitnud mõistliku aja jooksul pärast
Pangalt võlgnevuse tasumise teate saamist.
4. Viivitused
4.1. Kui Pank ja Klient ei ole teisti kokku leppinud, siis
Pank ei vastuta ühegi Panga süül tekkinud viivituse korral
rohkem kui seaduses ettenähtud intrssimäära ulatuses
viivituses olnud summalt viivituse perioodi vältel
4.2. Pank ei vastuta korralduse täitmisel tekkinud
viivitusega kaasneva kahju eest juhul, kui viivituse
tekitanud korraldus oli Kliendi poolt ebakorrektselt
vormistatud, sisaldas valeandmeid või oli oma olemuselt
vastuoluline või viivitus tekkis kolmandate isikute süül.
5. Teenustasud
5.1. Pangal on õigus saada ning Kliendilt Väärtpaberikonto
hooldamise ja teenindamise ning Väärtpaberikontolt

teostatud tehingute eest teenustasu kui selline tasu on
ettenähtud Hinnakirjaga vastavalt Hinnakirjas sätestatule.
5.2. Pank arvestab Väärtpaberikonto hooldamise ja
teenindamise eest tasu ka ajavahemiku eest, mille jooksul
Kliendi Väärtpaberikontol vahendid puudusid.
6. Poolte vastutus
6.1. Pank vastutab:
6.1.1. Pangani jõudnud korrektse, nõuetele vastava ja
puudusteta Kliendi korralduse täitmata jätmise või
hilinenud täitmise eest;
6.1.2. otsese ja tõendatud Kliendi kahju eest, mis on
Kliendil tekkinud Panga töötajate või Panga poolt volitatud
isikute õigusvastase ja süülise tegevuse või tegevusetuse
tõttu;
6.2. Kui Pank vastavalt punktile 6.1., Panga
üldtingimustele või seadusele vastutab, peab Pank
hüvitama Kliendile korralduse täitmata jätmisest või
hilinemisest tuleneva kahju, kuid mitte suuremas summas
kui 12 500 eurot ja seadusega ettenähtud võimaliku
intressi viivituse eest.
6.3. Pank ei vastuta kahju kaasa toonud asjaoludega
seonduvate täiendavate riskide eest, samuti kahju eest, mis
tekkis Kliendil Panga poolse 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 (s.h. streik, sideliinide rike, elektrikatkestus,
moratoorium), riigivõimuorganite tegevus.
6.4. Klient vastutab täielikult ja tingimusteta:
6.4.1. Pangale esitatud dokumentide ja korralduste õigsuse
ja üheseltmõistetavuse eest ning neis esinevatest vigadest
tingitud kahjude eest Pangal ja kolmandatel isikutel;
6.4.2. kahjude eest mis Pangal tekkis seoses Kliendi poolt
Lepingu rikkumise või mittenõuetekohase täitmisega.
6.5. Lepingu p. 6.2. sätestatud omavastutuse piirmäära ei
kohaldata, kui kahju Kliendile tekkis Panga töötaja raske
hooletuse või tahtluse tõttu.
6.6. Pank ei vastuta kahjude eest mis tekivad Kliendil või
kolmandal isikul kui Pangal tekib kahtlus, et
Väärtpaberikontot kasutada sooviv isik ei ole selleks
õigustatud.
7. Vaidluste lahendamine
7.1. Klient on kohustatud viivitamatult kontrollima Pangalt
saadud
Väärtpaberikonto
väljavõttes
sisalduva
informatsiooni õigsust ja korrektsust. Ebatäpsuste
avastamisel on Klient kohustatud esitama Pangale
pretensiooni viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva
pärast arvates vastava väljavõtte kättesaamisest.
7.2. Juhul, kui Klient ei esita pretensiooni Lepingu p. 7.1.
sätestatud tähtaja jooksul, on Pangal alus eeldada, et Klient
aktsepteerib väljavõttes kajastatud olukorda. Juhul kui
pretensioon esitatakse hiljem, siis on Pangal õigus jätta see
arvestamata.
7.3. Vaidlused Kliendi ja Panga vahel lahendatakse
vastavalt Panga üldtingimustele.
8. Lepingu kehtivus, muutmine ja ülesütlemine
8.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on
sõlmitud tähtajatult.
8.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi,
kui ta teatab muudatustest eelnevalt Kliendile ja annab
mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui 1 (üks) kuu,
Lepingu ülesütlemiseks. Kui Klient ei ole selle tähtaja
jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on
muudatusega nõustunud ja muudatused jõustuvad Kliendi
suhtes arvates nende muudatuste tegemise päevast.
8.3. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Hinnakirja
vastavalt Panga üldtingimustele. Kliendil on õigus
ühepoolselt Leping üles öelda 7 (seitsme) päeva jooksul,
kui Klient ei nõustu Hinnakirja muudatustega. Kui Klient
ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse,
et ta on muudatusega nõustunud ja muudatused jõustuvad
Kliendi suhtes arvates nende muudatuste tegemise päevast.
8.4. Kliendil on õigus Leping igal ajal koheselt üles öelda.

8.5. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades
sellest Kliendile ette 6 (kuus) kuud.
8.6. Pangal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda
teatades sellest Kliendile ette vähemalt 7 (seitse) päeva,
kui:
8.6.1. Klient on oluliselt rikkunud Lepingut ja ei ole
tasunud Lepingu või Hinnakirja alusel tasumisele
kuuluvaid tasusid;
8.6.2. Pangale on saanud teatavaks asjaolud, mille
tulemusel võib mõistlikult järeldada, et Kliendi
maksevõime on vähenenud ja arvestades asjaolusid ei saa
Kliendilt Lepingu jätkamist oodata;
8.7. Lepingu üles ütlemine (nii korraline kui erakorraline)
toimub kirjaliku või muul Lepingus kokku lepitud viisil
edastatud teate alusel.
8.8.
Lepingu
lõppemisel
suletakse
Kliendi
Väärtpaberikonto. Väärtpaberikonto sulgemise momendist
loetakse kõik Väärtpaberikontoga seotud kokkulepped ja
lepingud lõppenuks ja nende kohustuste täitmise tähtaeg
saabunuks.
8.9.
Väärtpaberikonto
sulgemisel
kannab
Pank
Väärtpaberikontol olevad väärtpaberid ja muud õigused
Kliendi poolt näidatud kontole või deponeerib need notari
juures Kliendi nimele.
9. Konfidentsiaalsus
9.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise
ja täitmisega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele,
välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks õigusaktides
ettenähtud juhtudel.
9.2. Klient annab Pangale õiguse edastada Lepinguga
seotud informatsiooni Tehinguid vahendavatele isikutele
või organisatsioonidele, kindlustusseltsidele.
Lepingule allakirjutamisega kinnitab Klient, et ta on
saanud üksikasjalikku teavet Väärtpaberikonto (s.h.
kasutustingimuste, korralduste täitmiseks võtmise ning
täitmiseks
võtmisest
keeldumise,
hindade
ja
teenustasude tasumise tingimuste, Lepingust tulenevate
õiguste ja kohustuste vastutuse jne tingimuste) kohta ja
on neist aru saanud ning need vastavad Kliendi tahtele.

