1. Mõisted
1.1. Allpool toodud mõistetel on käesolevates Tingimustes järgmine
tähendus:
Pank tähendab Luminor Bank AS-i.
Klient tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on sõlminud Pangaga
Kontolepingu.
Pooled tähendab Klienti ja Panka üheskoos.
Üldtingimused tähendavad vastaval hetkel kehtivaid Panga Üldtingimusi.
Tingimused tähendavad käesolevaid Konto pidamise tingimusi.
Kontoleping tähendab Panga ja Kliendi vahel sõlmitud kirjalikku
Kontolepingut.
Hinnakiri tähendab Panga teenuste hinnakirja.
Konto tähendab Pangas avatud Kliendi arvelduskontot, mis võimaldab
Kliendil teha arveldusi ja hoida Kontol nõudehoiust.
Kinnitus tähendab Poolte vahel Panga poolt kehtestatud vormis
allkirjastatud kinnitust Konto avamise kohta, milles sisaldub Konto
number ja muu Kontot puudutav detailinformatsioon.
Tehing tähendab tegevust, mille tulemusena Kontot debiteeritakse või
krediteeritakse.
Vahendid tähendab finantsressursse (näit. Kontol olevat raha).
Maksejuhis on igasugune maksetehingu tegemise korraldus, mille Klient
annab Pangale. Maksejuhise võib anda ka saaja kaudu.
Maksetsükkel tähendab ühe kalendrikuu pikkust ajavahemikku.
Hoiuse intressi aastamäär tähendab Panga poolt kinnitatud vastaval
hetkel kehtivat hoiuse intressi aastamäära, mille põhjal Pank arvestab ja
maksab Kliendile välja võlgnetava intressi tulenevalt hoiuse liigist,
valuutast ja hoiuperioodi lõppkuupäevast, välja arvatud juhul, kui Pooled
on kokku leppinud teisiti. Pank võib Hoiuse intressi aastamäära
ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatusest Panga ruumides
(teenindussaalides), Panga veebilehel või muul viisil enne muudatuse
jõustumist. Kui Klient ei nõustu muudatusega, on Kliendil õigus Leping
koheselt lõpetada, teavitades sellest Panka kirjalikult. Pangal on
põhjendatud juhtudel õigus muuta Hoiuse intressi aastamäära ilma sellest

eelnevalt teavitamata. Kui Klient ei nõustu muudatusega, on Kliendil õigus
Leping koheselt lõpetada, teavitades sellest Panka kirjalikult.
Maksetingimused tähendavad Panga poolt kehtestatud tingimusi, milles
sätestatakse maksete tegemise kord.
1.2. Muudel käesolevates Tingimustes kasutatud mõistetel on
Üldtingimustes sätestatud tähendus.
2. Üldsätted
2.1. Tingimused kehtestavad Konto avamise ja pidamise üldise korra. Kui
mõni Tingimuste või Kontolepingu säte on omavahel vastuolus, siis
kohaldatakse Kontolepingu vastavaid sätteid.
2.2. Kõikidele Kliendi ja Panga vahelistele Kontoga seotud suhetele
kohaldatakse osas, mis ei ole reguleeritud Kontolepingu ja Tingimustega,
Üldtingimusi. Lisaks Üldtingimustele kohalduvad Kontolepingu ja
Tingimustega
reguleerimata
Pooltevahelistele
Konto
pidamist
puudutavatele suhetele Panga poolt kehtestatud muud Tingimused ja
Eesti Vabariigi õigusaktid.
2.3. Kliendi allkiri Kontolepingul kinnitab, et Klient on Üldtingimustega ja
Tingimustega põhjalikult tutvunud, nõustub nendega ja tunnistab nende
siduvust.
2.4. Kui mõni Tingimuste säte kaotab kehtivuse, ei mõjuta see Tingimuste
teiste sätete kehtivust.
2.5. Pank identifitseerib Kliendi ja Kliendi esindaja vastavalt
Üldtingimustele. Klient ja Kliendi esindaja peavad esitama Pangale isiku
tuvastamiseks vajalikud andmed ja dokumendid.
3. Konto avamine
3.1. Konto avatakse Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Kontolepingu alusel
vastavalt Tingimustele ja Panga poolt kehtestatud korrale. Kontoleping on
tähtajatu kui Pooled ei lepi kokku teisiti.
3.2. Pank avab Konto(d) 5 Pangapäeva jooksul pärast seda, kui Klient on
õigeaegselt esitanud Panga poolt kehtestatud nõuete kohaselt täidetud

dokumendid isiku tuvastamiseks ja Konto avamiseks ning sõlminud
Kontolepingu.
3.3. Kui ilmnevad asjaolud, mis Tingimuste, Üldtingimuste ja muude
kehtivate õigusaktide kohaselt takistavad Pangas Konto avamist, on
Pangal õigus keelduda Konto avamisest seni, kuni nimetatud asjaolud on
kõrvaldatud.
3.4. Pank annab Kontole numbri oma äranägemisel. Klient kinnitab
Pangalt Konto avamise ja selle numbri kohta teabe saamist Panga nõutud
vormis Kinnitusele allkirja andmisega.
3.5. Klient võib ühe Kontolepingu alusel taotleda mitme Konto avamist.
Erinevates valuutades Tehingute tegemiseks ja nõudehoiuste omamiseks
taotleb Klient iga valuuta jaoks eraldi Konto avamist. Kliendil on õigus
taotleda Kontode avamist ainult Panga poolt määratud valuutades.
4. Konto
4.1. Pank krediteerib Kontot, kui Pank saab makse, mille määratud saajaks
on Klient, ning debiteerib Kontot, kui Klient või isik, keda Klient on
volitanud Konto Vahendeid käsutama, esitab Pangale korralduse Konto
debiteerimiseks
vastavalt
käesolevatele
Tingimustele
ja
Maksetingimustele ning samuti teistel seaduses, käesolevates Tingimustes
või Maksetingimustes sätestatud juhtudel.
4.2. Klient valib Konto kasutamise viisi(d) valides Panga poolt pakutud
Teenustest sobivad ning sõlmides Pangaga vastavad Teenuslepingud.
4.3. Kliendil on õigus Kontol olevaid Vahendeid käsutada isiklikult või
seadusliku või volitatud esindaja kaudu.
4.4. Klient või tema esindaja peavad tõendama Konto kasutamise volitusi
vastavalt Panga poolt kehtestanud korrale ja nõuetele. Pank ei ole
kohustatud aktseptima ja täitma Kliendi Maksejuhiseid või tegema
Tehingut, kui Klient või tema esindaja ei tõenda oma volitusi vastavalt
Panga poolt kehtestanud korrale ja nõuetele või kui on alust arvata, et
isikul, kes kavatseb Kontot kasutada, puuduvad selleks volitused. Sellisel
juhul ei loeta Panka oma kohustusi rikkunuks ning Pank ei vastuta

Maksejuhise tagasilükkamisest ja Tehingu tegemata jätmisest tekkinud
kahjude eest.
4.5. Kliendil on õigus teha Tehinguid ainult Kontole kantud Vahendite
arvelt, välja arvatud juhul, kui Pangaga on kokku lepitud teisiti või kui
Pank võimaldab teisiti.
4.6. Klient saab Konto väljavõtte hiljemalt järgmise aasta 15. jaanuariks,
välja arvatud juhul, kui Pank võimaldab Kliendile juurdepääsu Konto
väljavõtetele muul moel. Lisaks sellele võib Klient enda kulul (tasudes
Tingimuste Loetelus kehtestatud lisatasud seal nimetatud määras)
mistahes ajal paluda teavet Konto saldo ning Konto krediteerimise või
debiteerimise kohta.
5. Maksejuhis
5.1. Pank aktseptib ainult selliseid Maksejuhiseid, mis on antud vastavalt
Kliendi ja Panga vahel sõlmitud lepingutele, vormistatud vastavalt Eesti
Vabariigi õigusaktide nõuetele ja Panga juhistele ning milles on selgelt
väljendatud Kliendi tahe.
5.2. Pank täidab Maksejuhised vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide
nõuetele ja Maksetingimustele. Kui Pank on nõudnud Kliendilt vastavalt
Tingimustele lisadokumente, täidab Pank Maksejuhise pärast selliste
dokumentide saamist.
5.3. Maksejuhise aktseptimisel võib Pank nõuda Kliendilt dokumentaalseid
tõendeid makse tegemiseks kasutatavate Vahendite seadusliku päritolu
kohta. Kui Pank lükkab sellisel juhul ülekande tegemise edasi või jätab
ülekande tegemata, ei loeta seda Panga poolseks kohustuste rikkumiseks
ning Pank ei ole kohustatud Kliendile tekkinud kahju hüvitama.
5.4. Kui Maksejuhisel näidatud summa ületab Panga kehtestatud limiiti,
võib Pank nõuda Kliendilt Maksejuhise täitmiseks lisakinnitust. Kui Pank
lükkab sellisel juhul ülekande tegemise edasi või jätab ülekande tegemata,
ei loeta seda Panga poolseks kohustuste rikkumiseks ning Pank ei ole
kohustatud Kliendile tekkinud kahju hüvitama.
5.5. Klient peab tagama piisavate Vahendite olemasolu Kontol Kliendi ja
Panga vahel sõlmitud lepingute alusel esitatavate Maksejuhiste täitmiseks

ning Teenustasude, intressi ja muude Kliendilt Pangale makstavate
summade tasumiseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
5.6. Pangal ei ole kohustust Maksejuhist täita, kui Kontol olevad Vahendid
on Maksejuhise täitmiseks, Teenustasude, intressi ja muude Kliendilt
Pangale makstavate summade tasumiseks ebapiisavad, välja arvatud
juhul, kui on kokku lepitud teisiti; samuti kui Klient ei esita punktis 5.4
nimetatud kinnitust ning ka muudel Maksetingimustes või teistes Panga
tingimustes sätestatud juhtudel.
5.7. Kui Maksejuhis ei vasta Tingimuste punktis 5.1 sätestatud
tingimustele või kui kõiki Maksejuhises nõutud andmeid ei ole esitatud või
kui Maksejuhises esineb vigu, siis annab Pank Kliendile mõistliku tähtaja
Maksejuhise parandamiseks või täpsustamiseks ning lükkab Maksejuhise
täitmise edasi seni, kuni see on parandatud või täpsustatud. Kui Klient ei
paranda või täpsusta Maksejuhist nimetatud tähtajaks või kui Pank ei
suuda Maksejuhise andmeid välja selgitada, on Pangal õigus hea
pangandustava alusel otsustada Maksejuhise täitmise viis või Maksejuhis
täitmata jätta ning teavitada Klienti sellest, et Maksejuhis jäi täitmata.
Pank tagastab vastavale Kontole kõik summad, mille saaja kontopidaja on
Maksejuhise vigade või puuduste tõttu tagasi lükanud. Kliendil on õigus
saada teavet Maksejuhises olevate ebatäpsuste kohta Konto väljavõtetelt.
5.8. Klient võib saada teavet Maksejuhises vastuvõtmise või
tagasilükkamise kohta Konto väljavõttelt või vastava taotluse esitamisel
Panga kontoris või sidekanali vahendusel, mis on sätestatud Kliendi ja
Panga vahel sõlmitud lepingus.
6. Panga poolt makstav intress
6.1. Pank määrab madalaima Konto saldo, millelt arvestatakse intressi.
Pank maksab Kliendile Kontol olevate Vahendite eest intressi Panga poolt
kinnitatud antud hetkel kehtivate Hoiuse intressi aastamäärade alusel, kui
Konto saldo võrdub vähemalt Panga määratud madalaima summaga,
millelt intressi arvestatakse. Pooled võivad kokku leppida kehtivatest
Hoiuse intressi aastamääradest erinevas intressimääras. Kogunenud
intress kantakse Kontole üks kord kuus ning viimane intressimakse

tehakse Konto sulgemisel vastavalt Panga poolt kehtestatud korrale.
Konto saldolt arvestatakse intressi 360 (kolmesaja kuuekümne ) päevase
aasta alusel.
6.2. Kui kehtivates õigusaktides on ette nähtud maksude kinnipidamine
Panga poolt Kliendile makstavalt intressilt, võib Pank vastavad summad
kogunenud intressilt maha arvestada ja Kliendile ülejäänud summa välja
maksta.
7. Teenustasud ja muud kliendi poolt makstavad summad
7.1. Konto avamisel ja selleks vajalike dokumentide täitmisel maksab
Klient Pangale Konto avamise tasu vastavalt Hinnakirjale.
7.2. Klient maksab Pangale õigeaegselt Konto haldamise ja kasutamise
tasu vastavalt Hinnakirjale või Poolte vahel sõlmitud lepingule. Kui ei ole
kokku lepitud teisiti või kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti,
debiteerib Pank nimetatud tasud Kliendi Kontolt tasaarvestuse korras.
7.3. Pank võib Kontolt vastavalt lepingutele debiteerida kõik nõuded,
Teenustasud ja muud Kliendi poolt tasumisele kuuluvad summad,
sealhulgas kõigist Panga ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutest tulenevad
nõuded, kaasa arvatud krediidi- ja tagatislepingutest tulenevad nõuded,
välja arvatud juhul, kui seaduse imperatiivsetest sätetest tuleneb teisiti.
7.4. Kui Kontol puuduvad vastavas valuutas Vahendid või need on
ebapiisavad Teenustasude ja muude makstavate summade
debiteerimiseks vastavas valuutas, võib Pank konverteerida vajaliku
summa igalt Kliendi välisvaluutakontolt vastavalt konverteerimise päeval
kehtivale Panga vastava valuuta vahetuskursile.
8. Poolte vastutus
8.1. Klient hüvitab Pangale Kliendi ja tema esindaja poolt Kontolepingu
mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega põhjustatud kahju.
8.2. Klient vastutab Pangale esitatud teabe ja dokumentide õigsuse,
täielikkuse, täpsuse ja õigeaegse esitamise ning Tehingute seaduslikkuse
eest. Pank ei vastuta Kliendi ja tema esindaja põhjustatud kahju eest.
Pank vastutab kolmandate isikute põhjustatud kahju eest ainult Eestis

kehtivates õigusaktides imperatiivselt sätestatud juhtudel. Klient vastutab
kahju eest, mida Klient või Pank kandis seetõttu, et Klient esitas võltsitud
või valesti või ebatäielikult täidetud dokumente.
8.3. Klient vastutab Kliendi esindaja Kontoga seotud Tehingute eest. Klient
vastutab kõikide tema korraldusel tehtud Tehingute eest.
8.4. Klient vastutab selle eest, et Kliendi esindaja peaks kinni
Kontolepingust, Tingimustest, Üldtingimustest ja muudest Kliendi ja Panga
vahel sõlmitud lepingutest. Pank ei vastuta Kliendi ja Kliendi esindaja
omavahelise arveldamise eest. Klient vastutab materiaalselt Kliendi
esindaja Tehingute eest, mis on seotud Kontol olevate Vahenditega.
8.5. Pank ei vastuta Maksejuhise edastamise viivituste, saadetiste
kadumise, ülekandevigade või -moonutuste eest, mis on põhjustatud
sidevahendite puudumise või rikke, ajavööndi erinevuste, vahetuskursi
kõikumiste, Kliendi poolt edastamisel tehtud vigade, Kliendi poolt esitatud
ekslike korralduste või Kliendi poolt valitud maksevahendaja või muude
Pangast sõltumatute asjaolude eest, välja arvatud seaduses imperatiivselt
kehtestatud juhtudel.
8.6. Klient vastutab täielikult kahju eest, mille põhjustas Kliendi poolne
Panga petmine või eksitamine. Pank ei vastuta Kliendi ebaõigete või
ebatäielike Maksejuhiste eest.
9. Tehingute valuuta
9.1. Pank teostab Tehinguid valuutas, milles on avatud vastav Konto.
9.2. Kui sissetuleva ülekande valuuta on Konto valuutast erinev, on Pangal
õigus Tehingu käigus konverteerida makse summa vastava Konto
valuutasse vastavalt Panga poolt kehtestatud vahetuskursile.
9.3. Pank jätab endale õiguse teostada Tehinguid muus valuutas, kui
Tehingu teostamine osutub määratud valuutas võimatuks asjaolude tõttu,
mille eest Pank ei vastuta või mis ei tulene Panga tegevusest.
10. Kontolepingu muutmine ja lõpetamine
10.1. Pank võib ühepoolselt muuta Tingimustes ja Kontolepingus
sätestatud tingimusi vastavalt Üldtingimuste punktile 3.

10.2. Kliendil on Pangale vastava kirjaliku teate esitamise teel õigus
Kontoleping igal ajal üles öelda. Sellisel juhul on Klient kohustatud
viivitamatult täitma kõik Poolte vahel sõlmitud Teenuslepingutest
tulenevad kohustused.
10.3. Pank võib Kontolepingu sellest ette teatamata erakorraliselt
ühepoolselt üles öelda, kui Klient rikub oluliselt oma Kontolepingust
tulenevaid kohustusi, samuti ka muudel Eesti Vabariigis kehtivates
õigusaktides sätestatud juhtudel.
10.4. Pangal on õigus Kontoleping korraliselt üles öelda teatades tarbijast
Kliendile 2 kuud ette ja mittetarbijast Kliendile 1 kuu ette, kui Kliendi
Konto jääk või Kontol hoitavate valuutade jääk kokku on
väiksem kui summa, mis vastab 20 eurole ja Klient ei ole Kontot 12 kuu
jooksul kasutanud.
10.5. Kontolepingu ülesütlemisel kannab Pank Konto(de)le kogunenud ja
väljamaksmisele kuuluva intressi, peab Kontodelt kinni kõik Kliendi poolt
võlgnetavad Teenustasud ja muud summad ja võlad (välja arvutud juhul,
kui õigusaktides on sätestatud teisiti) ja maksab ülejäänud summa
Kliendile või Kliendi poolt määratud kolmandale isikule või kannab
nimetatud summa Kliendi poolt määratud kontole.
10.6. Kontolepingu ülesütlemine ei mõjuta enne Kontolepingu
ülesütlemist tekkinud nõuete sissenõudmist ja rahuldamist.
10.7. Pärast Kontolepingu ülesütlemist ei maksa Pank Pangas olevatelt
Kliendi Vahenditelt intressi.
10.8. Kontolepingu ülesütlemisel on Pangal õigus üles öelda kõik teised
Kliendi ja Panga vahel Konto kasutamiseks ja seoses Konto kasutamisega
sõlmitud Teenuslepingud. Kontolepingu ülesütlemisel sulgeb Pank Kliendi
kontod.
11. Kontode sulgemine
11.1. Kliendil on õigus igal ajal kirjalikult nõuda Konto sulgemist ilma
Kontolepingut teiste Kontode osas üles ütlemata, välja arvatud, kui Konto
on vajalik Poolte vahel sõlmitud Teenuslepingu alusel Teenuse
osutamiseks.

11.2. Kliendil on õigus nõuda Konto sulgemist juhul, kui Klient on täitnud
kõik vastava Konto kasutamisega seotud kohustused ning on tasunud
kõigi Tehingute ja Panga poolt osutatud Teenuste eest. Kliendil on õigus
nõuda Konto sulgemist vaid juhul, kui ta on täitnud kõik Poolte vahel
sõlmitud Teenuslepingutest tulenevad kohustused.
11.3. Pank tasub Konto saldo Konto sulgemise taotluse saamisel Kliendile
või Kliendi poolt nimetatud kolmandale isikule või kannab saldo Kliendi
poolt määratud kontole ja sulgeb Konto.
11.4. Suletud Kontot ei saa uuesti avada.
12. Muud tingimused
12.1. Pangal on Üldtingimustes või õigusaktides sätestatud juhtudel õigus
Kliendi nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele konfidentsiaalset
teavet.
12.2. Klient ei tohi kasutada Kontot ebaseaduslike tehingutega seotud
makseteks.
12.3. Panga nõudmisel kinnitab Klient iga aasta 15. jaanuariks kirjalikult
Konto saldo 1. jaanuari seisuga.
12.4. Pangal on õigus muuta Konto numbrit (kontode numbreid), teatades
sellest Kliendile üheksakümmend kalendripäeva ette.
12.5. Konto sulgemisel jätab Pank endale Konto avamisel ja Kontol
Tehingute teostamisel Pangale esitatud Kliendi dokumendid.
12.6. Pangal on õigus (kuid ei ole kohustust) võtta Kliendi ja Kliendi
esindaja ühendust, kui Pank avastab, et Kontol olevate Vahenditega on
teostatud Tehinguid, mis ei ole Kliendile iseloomulikud.
12.7. Pangal on õigus Kliendi täiendava Korralduse või nõusolekuta
debiteerida Kliendi Kontolt summasid järgmistel juhtudel:
12.7.1. Summad, mis on vajalikud kõikide Kliendi kohustuste katmiseks,
sealhulgas Teenustasud ja muud Kliendi poolt Pangale vastavalt
Kontolepingule makstavad summad;
12.7.2. Juhul, kui Kontole on tehtud ülekanne pettuse, eksimuse või vea
tõttu või seadusliku aluseta;
12.7.3. Kliendi ja Panga vahel sõlmitud lepingus ettenähtud juhtudel;

12.7.4. Muudel Üldtingimustes või Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud
juhtudel.
12.8. Konto väljavõtted on nendega seotud asjaolude prima facie tõendiks
(tõendiks, millest piisab vastava asjaolu esinemise või puudumise
tuvastamiseks kuni nimetatud tõendi ümberlükkamiseni).
12.9. Vaidlused lahendatakse vastavalt Üldtingimustes sätestatud korrale.

