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1. Reguleerimisala
(1) Käesolevad arvelduskonto tingimused (edaspidi “tingimused”)
reguleerivad pangas avatud arvelduskontode haldamist ja
kasutamist.
(2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad arvelduskontode
haldamist ja kasutamist panga üldtingimused . Arvelduskontoga
seotud teenuste kasutamist reguleerivad vastavate toodete
tingimused.
(3) Pangal on õigus käesolevaid tingimusi panga üldtingimustes
sätestatud korras ühepoolselt muuta.
2. Arvelduskonto mõiste
(1) Arvelduskonto ehk maksekonto (edaspidi “konto”) on kliendi nimel
maksete tegemiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks pangas
peetav konto.
3. Konto kasutamine
(1) Pank krediteerib kontot kliendi kasuks laekunud maksete ulatuses
ning debiteerib kontot vastavalt kliendi maksejuhisele (edaspidi
„korraldus“) ja käesolevate tingimuste muudele sätetele. Pank
peab kliendi konto krediteerimiste ja debiteerimiste kohta
arvestust.
(2) Korralduse andmisel esitab klient panga poolt nõutud andmed
maksja, saaja ja maksetehingu kohta.
(3) Pank täidab kliendi korralduse vastavalt kliendi poolt esitatud saaja
kontonumbrile (kordumatu tunnus). Pank ei vastuta kui kliendi
esitatud vigase või puuduliku kordumatu tunnuse alusel täidetakse
korraldus valele saajale või kui korralduse täitmine viibib kliendi
poolt esitatud vigase või puuduliku kordumatu tunnuse tõttu.
(4) Korraldus on kliendile siduv, kui ta on selle täitmiseks andnud
nõusoleku (edaspidi „autoriseerimine“). Korralduse andmisel
panga kontorites ja teeninduskeskustes annab klient nõusoleku
maksekorralduse allkirjastamisega. Korralduse ja nõusoleku
andmine elektrooniliste maksevahendite (krediit- ja deebetkaart,
telefoni- ja internetipank) ning muude sidevahendite abil toimub
vastavalt panga ja kliendi täiendavatele kokkulepetele. Juriidiliste
isikute poolt antud korraldus loetakse autoriseerituks ka siis, kui
nõusolek on antud eelnevalt kokkuleppimata viisil.
(5) Korraldus on pangale siduv selle kättesaamise hetkest. Kui pank
saab elektroonilise maksevahendi abil edastatud korralduse kätte
päeval, mis ei ole tema arvelduspäev, siis loetakse korraldus kätte
saaduks järgneval arvelduspäeval. Arvelduspäev on päev, mil
pank ja tema maksevahendaja on maksetehingu tegemiseks
avatud.
(6) Täiendavalt eeltoodule võivad klient ja pank kokku leppida ka
täpse päeva, millal korraldus loetakse panga poolt kättesaaduks.
Kui kokkulepitud päev ei ole arvelduspäev, loetakse korraldus
kättesaaduks sellele järgneval arvelduspäeval.
(7) Klient võib korralduse tagasi võtta kuni selle kättesaamiseni panga
poolt. Punktis 3.(5) sätestatud juhul võib klient korralduse tagasi
võtta kuni kättesaamisele eelneva arvelduspäeva lõpuni. Panga
poolt täidetud korralduse parandamine ja tühistamine toimub
kliendi kulul ja riskil.
(8) Pangale edastatud korralduse tagasivõtmiseks esitab klient
pangale kirjaliku avalduse pangakontorisse või kirjalikku
taasesitamist võimaldava avalduse telefoni- ja internetipanga
kaudu. Avalduses peavad olema kirjas kõik tagasi võetava
korralduse olulised andmed ja põhjus.
(9) Kui klient esitab panka korralduse tagasivõtmise avalduse, kuid
korraldust ei saa vastavalt punktis 3.(7) tagasi võtta, teeb pank
kõik endast oleneva, et teavitada korralduse tagasivõtmisest
maksevahendajat või saaja panka. Sellisel juhul on võimalik
makse summa tagasi saada vaid maksevahendaja ja saaja panga
nõusolekul ja asjakohasel juhul saaja nõusolekul.
(10) Kliendil on õigus saada teavet korralduse täitmise tähtaja, tasude
ja nende jaotuse kohta enne, kui pank alustab korralduse täitmist.
Täidetud korralduste ja laekunud maksete kohta saab klient
jooksvalt teavet internetipangast ja pangakontoritest.
(11) Klient kohustub panka teavitama autoriseerimata või valesti
täidetud maksest viivitamata pärast sellest teadasaamist, kuid
mitte hiljem kui 13 kuu jooksul, alates konto debiteerimisest.
Hilisema teavituse korral kaotab klient õiguse esitada maksega

seonduvaid vastuväiteid. Eeltoodud tähtaega kohaldatakse üksnes
juhul, kui pank on teinud kliendile kättesaadavaks seadusega
ettenähtud teabe korralduse täitmise kohta. Klient kohustub
tagama korralduste täitmiseks ja teenustasu maksmiseks piisava
rahasumma olemasolu kontol.
(12) Kliendil on õigus teha tehinguid kontol olevate rahaliste vahendite
ulatuses. Kui kontol teostatud tehingute või teenustasude
kohaldamise tulemusena ületatakse konto vaba jääki, maksab
klient pangale hinnakirja kohaselt viivist. Arvelduskrediidi andmine
ja selle tingimused sätestatakse panga ja kliendi vahelise
täiendava kokkuleppega.
4. Intress
(1) Pank maksab kontol oleva raha eest intressi vastavalt hinnakirjale.
(2) Arvestatud intress kantakse kontole vähemalt kord aastas. Intressi
arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust
intressiarvestusperioodis ja 360-päevasest aastast.
(3) Erinevatele kliendigruppidele võib pank määrata erinevad
intressimäärad ja intressiarvestuse tingimused.
5. Teenustasu
(1) Konto haldamise, kliendi korralduste täitmise ning kontoga seotud
teenuste ja teeninduskanalite kasutamise teenustasu debiteerib
pank kliendi kontolt kliendi täiendava korralduseta.
(2) Teenustasu arvestatakse vastavalt teenuse osutamise ajal
kehtivale hinnakirjale ja panga poolt juriidilistele isikutele hinnakirja
väliselt määratud tasudele.
6. Vastutus
(1) Pank vastutab kliendi korralduse kohase täitmise eest. Panga
vastutus hõlmab ka tema poolt valitud maksevahendaja tegevust.
Korralduse täitmata jätmise või valesti täitmise korral on kliendil
õigus nõuda summa ja makstud teenustasude kohest tagastamist
või korralduse kohast täitmist. Pank vastutab vaid otsese varalise
kahju eest, mille ta on maksjale tekitanud oma kohustuse
mittekohase täitmise või täitmata jätmisega..
(2) Eelmises punktis nimetatut ei kohaldata, kui pank tõendab, et
korraldus täideti õigeks ajaks, täissummas ja kooskõlas kliendi
edastatud kordumatu tunnusega. Sellisel juhul teeb pank kliendi
nõudmisel kindlaks makse teostamisega seotud olulised asjaolud
ja teavitab klienti uurimise tulemustest. Kliendil nõudmisel aitab
pank võimaluste piires kliendil makstud summa tagasi saada,
sealhulgas on kliendil õigus nõuda kogu pangal olevat teavet, mis
on asjakohane tagasinõude esitamiseks. Pank võib võtta selle eest
hinnakirjas märgitud teenustasu.
7. Konto sulgemine
(1) Kliendil on õigus konto sulgeda, esitades pangale vastavasisulise
taotluse.
(2) Kliendi taotlusel konto sulgemise eeltingimuseks on konto nullsaldo ning laenu-, deposiidi-, rahaturu-, väärtpaberikonto jms.
lepingute lõpetamine, mille täitmine on seotud vastava konto
kasutamisega. Nimetatud lepingud lõpetatakse vastavalt nendes
sätestatud tingimustele. Nimetatud lepingute lõpetamise asemel
võib klient kokkuleppel pangaga määrata muu konto, mida
kasutatakse sellistest lepingutest tulenevate maksete
teostamiseks.
(3) Lisaks panga üldtingimustes toodud alustele on pangal õigus
konto sulgeda kui konto saldo ei ületa kümmet eurot või sellele
vastavat summat muus valuutas ning kliendi korralduse alusel ei
ole kontol kuue kuu jooksul teostatud tehinguid. Pank teatab
kliendile konto sulgemisest kaks kuud ette.
(4) Suletud kontol olnud raha maksab pank välja või kannab üle
vastavalt kliendi korraldusele.
(5) Kui ühe kuu jooksul konto sulgemisest laekub pangale kliendi
krediteerimiseks tehtud makse, võtab pank makse vastu, teavitab
sellest klienti ja maksab saadud raha välja vastavalt kliendi
korraldusele.
(6) Konto sulgemisel lõpevad selle kontoga seotud teenuselepingud.
Nimetatud lepingud jäävad kehtima ulatuses, milles need on
seotud muude kontode kasutamisega.
(7) Arvelduskonto leping lõpeb, kui on suletud kõik selle lepingu alusel
avatud kontod.

