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I Mõisted
1.1

Allpool toodud mõistetel on püsikorralduse lepingu tingimustes
järgmine tähendus:

Maksepäev

lepingus kokkulepitud tähtpäev, millal pank teostab püsikorralduse
lepingu alusel makse.

Püsikorraldus

maksja poolt pangale antud maksejuhis regulaarseteks maksete tegemiseks maksja kontolt saajale.

1.2

Muudel püsikorralduse lepingu tingimustes kasutatud mõistetel on panga
üldtingimustes, kontolepingu- ja maksetingimustes sätestatud tähendus.

II Üldsätted
2.1

Püsikorralduse lepingu tingimusi kohaldatakse maksja poolt pangale
regulaarsete maksete tegemiseks antud maksejuhistele.

2.2

Püsikorralduse lepingu tingimustes reguleerimata osas juhinduvad
pooled panga üldtingimustest, kontolepingu- ja maksetingimustest ning
teistest teenuste kasutamist reguleerivatest toodete tingimustest. Kliendi
allkiri püsikorralduse lepingul kinnitab, et klient on nimetatud tingimustega põhjalikult tutvunud, nõustub nendega ja kohustub neid järgima.

2.3

Püsikorralduse lepingu tingimustega seotud kaebused ja vaidlused
lahendatakse vastavalt panga üldtingimustes sätestatule.

III Püsikorralduses esitatavad andmed
3.1

Püsikorraldusel on näidatud järgmised andmed:
1
2
3

maksja ja tema konto;
maksete saaja ja tema konto;
makse summa;
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3.2

alused maksepäevade kindlaksmääramiseks;
maksete selgitus;
viitenumber;
asjakohasel juhul muu väli nõutava teabe esitamiseks.
Makse summa võib olla kehtestatud ühena alljärgnevatest:

1
2
3
4

fikseeritud summa;
kogu kontojääk;
kogu summa, mis ületab konto miinimumjääki
(konto miinimumjäägi tingimus);
kogu kontojääk tingimusel, et makse summa oleks vähemalt
püsikorralduses näidatud summa (makse miinimumsumma tingimus).

IV Maksete teostamine
4.1

Pank teeb püsikorralduse lepingu alusel ülekande ehk täidab kliendi
antud maksejuhise maksepäeval pangas kehtivate maksetingimuste
kohaselt. Püsikorralduse täitmise eest tasub klient pangale tasu
vastavalt panga hinnakirjale. Pank debiteerib tasu kliendi kontolt tema
täiendava korralduseta samaaegselt maksete tegemisega.

4.2

Kui maksepäev langeb päevale, mis ei ole arvelduspäev, loetakse maksepäevaks sellisele päevale järgnev esimene arvelduspäev.

4.3

Klient peab tagama, et maksepäeval oleks kontol makse tegemiseks ja selle
eest pangale tasumisele kuuluvate tasude maksmiseks vajalikud vahendid.

4.4

Kui makse summa on kehtestatud vastavalt püsikorralduse lepingu tingimuste punkti 3.2 alapunktidele 2, 3 või 4, teeb pank makse üksnes konto
positiivse saldo arvel, kasutamata kontoga ühendatud arvelduskrediiti.

4.5

Makse tegemiseks kontrollib pank üksnes püsikorralduses näidatud
maksja kontot ning teeb makse sellelt kontolt. Pank ei võta makse
tegemiseks vahendeid maksja muudelt kontodelt.

4.6

Kui maksja on sama konto suhtes andnud mitu sama maksepäevaga
ülekandekorraldust (sh püsikorraldus või e-arve püsimakse) ning kontol
olevad vahendid ei ole kõigi täitmiseks piisavad, määrab nende täitmise
järjekorra pank.

4.7

Teostatud maksete kohta saab maksja teavet konto väljavõttelt.

4.8

Maksjal on õigus nõuda makse tegemata jätmist, andes pangale vastava
korralduse hiljemalt maksepäevale eelneval arvelduspäeval.

4.9

Maksete teostamine peatub juhul, kui maksja konto arestitakse või blokeeritakse seaduses, panga üldtingimustes, kontolepingu- ja maksetingimustes
või muus maksja ja panga vahel sõlmitud lepingus toodud alusel.
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V Püsikorralduse kehtivus, muutmine ja lõpetamine
5.1

Püsikorralduse leping võib olla sõlmitud tähtajalisena või tähtajatuna.
Kui korralduse lahter „Lõppkuupäev" on jäetud täitmata, loetakse
püsikorralduse leping tähtajatuks. Nimetatud juhul teostab pank makseid
püsikorralduse lepingus kindlaksmääratud tingimustel ja korras seni,
kuni maksja esitab pangale nõuetekohase korralduse püsikorralduse
lepingu lõpetamiseks.

5.2

Pank võib igal ajal püsikorralduse lepingu tingimusi ühepoolselt muuta,
teatades sellest kliendile panga veebilehe, digi- või infokanalite kaudu
ette vähemalt 2 (kaks) kuud, sh teavitab pank füüsilisest isikust klienti
makseteenuse hinnakirja muudatustest ette vähemalt 2 kuud. Juhul, kui
klient muudatusega ei nõustu, võib ta lepingu korraliselt tasuta üles
öelda, teatades sellest panka etteteatamistähtaja jooksul. Vastasel juhul
loetakse klient muudatusega nõustunuks.

5.3

Kliendil on õigus korraliselt leping üles öelda igal ajal, esitades pangale
vastava kirjaliku avalduse pangakontoris või panga digi- ja infokanalite
kaudu vähemalt üks (1) arvelduspäev ette.

5.4

Pangal on sõltumata põhjusest õigus tähtajatu püsikorralduse leping
korraliselt üles öelda, teatades sellest maksjale ette 2 (kaks) kuud.

5.5

Pangal on õigus püsikorralduse leping erakorraliselt üles öelda, kui
1

vahendite puudumise tõttu kontol või konto arestimisest või blokeerimisest tingituna on maksed jäänud kolmel järjestikusel maksepäeval
tegemata;

2

esineb muu seadusest, panga üldtingimustest või kontolepingu- ja
maksetingimustest tulenev asjaolu, mis on aluseks kontolepingu
ülesütlemiseks.

VI Vastutus
6.1

Kliendi vastutus
1

Klient vastutab tema poolt pangale esitatud püsikorralduse andmete
õigsuse eest.

2

Lisaks püsikorralduse lepingu tingimustele kohaldatakse kliendi vastutusele ka kontolepingu- ja maksetingimusi, panga üldtingimusi ja kui
kliendil on pangaga sõlmitud mõni muu panga poolt teenuse osutamisega
seotud leping, siis ka vastava teenuse osutamist reguleerivaid tingimusi.
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6.2

Panga vastutus
Pank vastutab kliendi maksejuhise tähtaegse ja täieliku täitmise eest
õigusaktides, püsikorralduse lepingus ning kontolepingu- ja maksetingimustes sätestatud korras.

6.3

Panga vastutusest vabastamine
Pank ei vastuta maksejuhise täitmisest keeldumise, täitmata jätmise või
täitmisega viivitamise eest ega sellest tingitud kahju eest, kui panga
vastutus on püsikorralduse lepingu tingimuste või muude maksetele
kohalduvate panga tingimuste alusel välistatud või kui pank täidab
õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
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