Arvelduspaketi
üldtingimused
Kehtivad alates 01.10.2020

1. Lepingu ese
1.1

Luminor Bank AS (edaspidi pank) ja klient on sõlminud arvelduspaketi lepingu
(edaspidi leping) vastavalt lepingus toodud tingimustele ja arvelduspakett
(edaspidi nimetatud ka pakett) on kliendile tasu eest panga poolt pakutav panga
toodete/teenuste kogum.

2. Paketi kuutasu ja paketis sisalduvad tooted/
teenused
2.1

Paketi kuutasu, paketis sisalduvate toodete/teenuste loetelu ja maksimaalne arv
koos vastavate toodete/ teenuste hindadega on sätestatud panga hinnakirjas,
mis on kättesaadav panga veebilehel www.luminor.ee ja paberkandjal panga
kontorites.

2.2

Paketis ette nähtud ühes kalendrikuus tehtavate tehingute maksimaalset arvu
ületavate tehingute eest kuulub pangale tasumisele teenustasu vastavalt panga
hinnakirjale.

2.3

Paketti saab muuta ainult kirjaliku avalduse esitamisega pangale. Samuti saab
tasude debiteerimiseks lepingus sätestatud kontot muuta ainult kirjaliku avalduse
alusel.

3. Pakett ja lepingu jõustumine
3.1

Pakett aktiveeritakse hiljemalt kolme pangapäeva jooksul arvates lepingu
jõustumisest.

3.2

Juhul kui klient vahetab paketti aktiviseeritakse uus valitud pakett hiljemalt kolme
pangapäeva jooksul arvates panga nõuetele vasatva paketi muutmise avalduse
esitamist pangale.

3.3

Kui klient vahetab paketi mõne muu arvelduspaketi vastu, lõpeb pakett ja kõik
sellest paketist tulenevad soodustused uue arvelduspaketi kehtima hakkamisega.

3.4

Klient ei saa paketti vahetada ega ka lepingut korraliselt üles öelda kui kliendil on
paketi kasutamisest tulenevad võlgenvused panga ees.

3.5

Paketi lõpetamisel, kuid kliendisuhte jätkamisel kehtib kliendile panga hinnakiri, kui
poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.

3.6

Leping on sõlmitud määramata tähtajaga.
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4. Panga õigused
4.1

pangal on õigus teha paketi kasutaja(te)le omal äranägemisel perioodilisi
soodustusi hinnakirjast.

4.2

pangal on õigus ühepoolselt muuta hinnakirja ja käesolevaid tingimusi vastavalt
panga üldtingimustes sätestatud korrale ja juhul kui klient ei nõustu hinnakirja või
tingimuste muudatusega on kliendil õigus etteteatamise tähtaja jooksul leping
korraliselt üles öelda tingimusel, et kõik kliendi lepingust tulenevad kohustused on
panga ees täidetud.

4.3

Kui kliendi poolt määratud arvelduskontol puuduvad vahendid panga hinnakirja
järgsete teenustasude tasumiseks on pangal õigus debiteerida tasumisele
kuuluvad summad kliendi teistelt arvelduskontodelt pangas, s.h on pangal õigus
vajadusel konverteerida vajalik summa kliendi konto(de)lt olevast muust valuutast.

5. Lepingu lõpetamine
5.1

Kliendil on õigus leping igal ajal leping korraliselt üles öelda esitades pangale
vastavasisulise kirjaliku avalduse vähemalt 1 (ühe) pangapäevase etteteatamisega
kas panga kontoris või digikanalite vahendusel.

5.2

Lepingu üles ütlemisel kliendi poolt sulgeb pank paketi hiljemalt kolme pangapäeva
jooksul vastava taotluse saamisest. Juhul kui pakett suletakse kuu keskel kohustusb
klient tasuma paketi kuutasu kogu jooksva kuu eest.

5.3

Leping lõpeb kliendi surmaga.

5.4

Pangal on õigus leping erakorraliselt ülesöeld a ilma etteteatamistähtaega
järgimata kui:
5.4.1 klient võlgneb pangale paketi kuutasu;
5.4.2 kui õigus tekib vastavalt panga üldtingimustele;
5.4.3 kui lõpetatakse kontoleping kliendiga.

6. Kohaldatavad tingimused
6.1

Lepingule
kohaldatakse
panga
üldtingimusi,
maksetingimusi ning panga hinnakirja.

kontolepingu

tingimusi,
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