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E-ARVE PÜSIMAKSE TEENUSE TINGIMUSED
1. MÕISTED
Arve – kauba müümisel või teenuse osutamisel müüja poolt maksjale
väljastatav dokument.
Arvelduspäev - kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev,
rahvuspüha ega riigipüha
E-arve – elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse, kirjendatakse
ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas, st mille käitlemine toimub
elektrooniliselt.
E-arve avaldus – müüjaga lepingulises suhtes oleva ostja või
teenuse kasutaja avaldus müüjale või operaatorile e-arvete
edastamiseks maksja panka. Vastav avaldus võib sisalduda kauba või
teenuste müügilepingus. E- arve avalduses määratletakse maksja pank,
maksja isik, e-arve kuvamise piirangud ja muud tingimused.
E-arve edastamise leping – operaatori või müüja ja maksja panga
vahel sõlmitud kahepoolne leping, mis reguleerib operaatori (või müüja)
ja maksja panga õigusi ja kohustusi müüja poolt väljastatud e-arvete
edastamisel.
E-arve püsimakse teenus – panga teenus maksjale, mis võimaldab
müüja poolt väljastatud e-arveid tasuda püsimaksekorralduse alusel.
E-arve summa – e-arvel näidatud müüjale tasumisele kuuluv summa.
Konto - arvelduskonto, millelt tehakse lepinguga määratud maksed.
Leping – panga ja maksja vahel sõlmitud e-arve püsimakse teenuse
leping.
Limiit - maksja poolt määratav summaline ülempiir (maksimaalne
summa) lepingu tingimuste kohaselt tehtava ühe makse kohta.
Makse - kreeditkorralduse alusel ja lepingu tingimuste kohaselt
maksja kontolt müüja kasuks tehtav maksetehing.
Makseperiood - müüja poolt etteantav ajavahemik, mille piires võib
maksja lepingus määrata maksepäeva.
Maksepäev – panga poolt etteantud valikute hulgast maksja määratud
päev, millal pank teostab e-arve alusel makse. Maksepäevaks võib olla
(i) maksja poolt valitud kuupäev müüja poolt määratud ajavahemikust; (ii)
ülejärgmine kalendripäev pärast e-arve panka saabumist; (iii)
maksetähtaeg.
Maksetähtaeg – arvel või e-arvel näidatud arve tasumise
päev.
Maksja - pangas kontot omav füüsiline või juriidiline isik, kes on
andnud pangale kreeditkorralduse oma kontolt e-arvete tasumiseks.
Müüja – arve või e-arve väljastaja, e-arve aluseks oleva teenuse- või
müügilepingu pool.
Operaator – isik, kes edastab e-arveid müüjalt maksja panka.
Operaatoriteks võivad olla nii pangad kui ka kolmandad teenusepakkujad.
Pank – Luminor Bank AS.
Teenuse tunnus (ServiceID) – müüja poolt maksjale omistatud,
unikaalne tunnusnumber (kliendikood, kliendi number, teenuse number,
viitenumber vms.). Teenuse tunnus on vajalik sama müüja erinevate
teenuste või kaupade eristamiseks.
2. ÜLDSÄTTED
2.1. E-arve püsimakse teenust rakendatakse e-arvete suhtes, mis laekuvad
panka alates lepingus määratletud päevast.
2.2. E-arve püsimakse teenusega annab maksja pangale korralduse ja
nõusoleku teha temale kuuluvalt kontolt makseid, lepingus näidatud
müüjate poolt, lepingus näidatud teenuste kohta esitatud e-arvete
tasumiseks. Korraldus/nõusolek on antud korduvate maksete
tegemiseks, s.t. maksja ei pea igakordse e-arve tasumist eraldi
kinnitama.
2.3. E-arve püsimakset käsitletakse kui kliendi kreeditkorraldust ülekande
tegemiseks e-arve esitanud müüjale.

ega vastuta võimalike kahjude eest, mis tekivad maksjal seoses müüja
poolt esitatud e-arve tasumisega Panga poolt.
3.3. Maksepäeval teeb pank lepingus toodud tingimustel kreeditülekande
maksja kontolt müüja kontole, e-arvel näidatud summas. Juhul, kui
maksepäev ei ole arvelduspäev, on pangal õigus teha makse
maksepäeval või maksepäevale järgneval esimesel arvelduspäeval.
3.4. Juhul kui maksetähtaeg on varasem, kui maksja poolt määratud
maksepäev, teeb pank punktis 3.3. nimetatud kreeditülekande e-arvel
näidatud tasumise tähtpäeval.
3.5. Maksja tagab, et kogu maksepäeva jooksul oleks maksja lepingus
näidatud kontol vajalikud vahendid e-arve tasumiseks. Samuti tagab
maksja, et kontol puuduksid piirangud, mis takistavad pangal maksja
kreeditkorralduse täitmist. Kui e-arvet ei ole võimalik rahaliste
vahendite puudumise tõttu täies ulatuses tasuda, kontrollib pank
maksepäevale järgneval kahel arvelduspäeval maksja kontoseisu ja
teostab võimalusel kreeditülekande nimetatud ajaperioodi jooksul
(kontrollpäevad). Kui maksja kontol puuduvad maksepäeval ja
kontrollpäevadel vahendid e-arve täielikuks tasumiseks või kui e-arve
summa ületab maksja poolt lepingus limiidi, jätab pank e-arve täies
ulatuses tasumata.
3.6. Kui maksja konto kohta on mitu kreeditkorraldust e-arvete tasumiseks,
mille maksepäev on sama ning kontol olevast summast ei jätku nende
kõigi tasumiseks, määrab nende tasumise järjekorra pank.
3.7. Maksjal on õigus tühistada üksik makse enne Maksepäeva, andes
vastavasisulise korralduse pangale hiljemalt maksepäevale eelneval
kalendripäeval.
3.8. Kui e-arvel näidatud maksetähtaeg ei ole e-arve panka saabumise
jooksva kuu kuupäev, siis teostab pank makse maksetähtajale
tähtpäevale lähimal eelneval maksepäeval.
4. LEPINGU MUUTMINE
4.1. Maksjal on õigus ühepoolselt muuta lepingu kehtivuse kuupäeva,
maksepäeva ja limiiti. Muudatused jõustuvad arvelduspäeval, mis
järgneb maksja poolt vastavasisulise avalduse pangale esitamise
päevale. Muudatusi ei rakendata e-arvete suhtes, mis on laekunud
panka enne muudatuse jõustumist.
4.2. Pangal on õigus lepingu tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest
maksjale vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kui maksja ei nõustu lepingu
tingimuste muutmisega, on tal õigus leping käesolevas punktis
nimetatud tähtaja jooksul tasuta üles öelda. Kui maksja ei ole
nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on
muudatustega nõustunud.
5. Lepingu kehtivus
5.1. Leping võib olla sõlmitud tähtajatuna või tähtajalisena. Juhul, kui
lepingus on lahter "Kehtib kuni" jäetud maksja poolt täitmata,
loetakse leping sõlmituks määramata tähtajaga.
5.2. Kui leping on sõlmitud tähtajalisena, lõpeb leping selle tähtaja
saabumisel ehk lepingus näidatud lepingu lõppemise kuupäeval kell
24.00.
5.3. Maksjal on õigus leping lõpetada, teavitades sellest panka kirjalikult
vähemalt üks (1) arvelduspäev ette.
5.4. Pangal on õigus tähtajatu leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest
maksjale 2 (kaks) kuud ette.
5.5. Pangal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui raha puudumise tõttu
maksja kontol on makse jäänud tegemata kolmel järjestikkusel
arveldusperioodi maksepäevadel või vähemalt kuus kuud järjest ei ole
müüjalt pangale laekunud e-arveid.
5.6. Juhul kui on lõppenud maksja ja müüja vaheline leping, mis on
maksjale e-arvete edastamiseks aluseks, on pangal õigus müüja
korralduse alusel leping maksjaga ühepoolselt lõpetada.
5.7. Lisaks eeltoodule lõpeb leping maksja konto sulgemise korral ning sel
juhul kui lõpeb e-arve edastamise leping müüjaga, kelle kasuks
lepingu raames makseid tasutakse.

2.4. E-arve püsimakse teenuse kasutamise eeltingimuseks on e-arve
edastamise lepingu olemasolu müüja või operaatori ja panga vahel
ning müüja või operaatori poolt nõuetekohase e-arve edastamine
panka. E-arve edastamiseks peab maksja olema esitanud müüjale või
operaatorile e-arve avalduse.

5.8. Käesoleva Lepingu lõppemisega ei lõpe e-arvete panka saatmine.

2.5. Lepingule kohaldatakse panga üldtingimusi, hinnakirja ning panga ja
kontoomaniku vahel sõlmitud arvelduskonto lepingut.

6.2. Pank on õigustatud avaldama informatsiooni lepingu ja maksja kohta
panga gruppi kuuluvatele ettevõtjatele ning kolmandatele isikutele,
kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigi seadustest ning
muudest õigusaktidest.

3. MAKSETE TEOSTAMINE
3.1. Pank teeb müüja poolt panka saadetud, teenuse tunnust sisaldava earve maksjale internetipangas kättesaadavaks ja koostab e-arve
alusel maksekorralduse.
3.2. Maksja on kohustatud enne maksepäeva e-arvega tutvuma. Kui
maksjal on pretensioone e-arve summa või muude e-arvel olevate
andmete kohta, kohustub ta need esitama otse e-arve väljastanud
müüjale. Pank ei kontrolli e-arve sisu, lahenda e-arve sisuga seoses
tekkinud pretensioone

6. MUUD TINGIMUSED
6.1. Pangal on õigus edastada maksja andmed operaatorile mahus, mis on
vajalik lepingu täitmiseks.

6.3. Pank debiteerib maksja kontolt teenustasud käesoleva lepingu raames
tehtud maksete eest vastavalt panga hinnakirjale.
6.4. Lepingule allakirjutamisega kinnitab maksja, et on lepinguga,
hinnakirjaga, arvelduskonto tingimustega ja panga üldtingimustega
tutvunud ning nõustub nendega.

