SMS-TEENUSE LEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 01.06.2012. a.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. SMS (Short Message Service) - teenuse (edaspidi Teenus)
leping (edaspidi Leping) on AS-i Eesti Krediidipank (edaspidi Pank)
ning Lepingus määratud mobiiltelefoni (edaspidi Mobiiltelefoni)
numbrit kasutava isiku (edaspidi Klient) vahel sõlmitud Leping, mis
reguleerib Panga ja Kliendi vahelisi suhteid Kliendi poolt
käsutatavate maksekontode (edaspidi Konto) ja pangakaartide
(edaspidi Kaart) kohta info saamiseks Mobiiltelefoni vahendusel kas
infopäringute alusel või Panga poolse automaatteavituse vormis.
1.2. Kontode ja Kaartide nimekirja ja nende lühinimed, millede osas
Pank osutab Kliendile Teenust, määrab Klient.
1.3. Teisele isikule kuuluvate Kontode osas osutab Pank Kliendile
Teenust ainult juhul, kui Kliendil on kehtiv volitus Konto(de)
käsutamiseks.
1.4. Klient on kohustatud Panka koheselt teavitama Lepingus
märgitud andmete muutumisest ja esitama Pangale uued, kehtivad
andmed.
1.5. Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on Panga ja Konto (mille
suhtes Leping sõlmitakse) omaniku vahel kehtiva Arvelduslepingu
olemasolu.
1.6. Arveldusleping on leping, mille alusel Pank avab Kliendile
maksekonto ja milles määratakse kindlaks Panga makseteenuste
osutamise tingimused.
1.7. Kõikides Panga ning Kliendi vahelistes suhetes, mida Lepingu
tingimused ei käsitle, juhindutakse Arvelduslepingu tingimustest
ning Panga ja Kliendi vaheliste suhete üldtingimustest, mis on
Lepingu lahutamatuks lisaks.
2. TEENUSE KASUTAMINE
2.1. Teenus võimaldab Kliendil Mobiiltelefoni vahendusel
edastatava infopäringu alusel:
2.1.1. saada infot Kontode ja Kaartide jääkide ja viimaste
maksetehingute kohta;
2.1.2. saada infot Kaartide limiitide kohta.
2.2. Lepinguga kokkulepitud juhtudel edastab Pank automaatse
teavituse Kontode või Kaartide kasutatava jäägi muutumisest või
makse ebaõnnestumisest.
2.3 Teenuseid osutatakse Kontodele ja Kaartidele Lepingu
sõlmimisel määratud lühinimede alusel. Tegelikke Kontode ega
Kaartide numbreid Teenusega seotud teadetes ei edastata.
3. KLIENDI ISIKUSAMASUSE TUVASTAMINE JA
TURVALISUSE TAGAMINE
3.1. Kliendi isikusamasuse tuvastamine Teenuse kasutamisel
toimub Kliendi poolt Lepingus kindlaks määratud Mobiiltelefoni
numbri alusel.
3.2. Klient on kohustatud hoidma Mobiiltelefoni numbriga seotud
SIM-kaarti hoolikalt, välistades selle sattumise Kliendi tahte
vastaselt kolmandate isikute valdusesse.
3.3. Mobiiltelefoni numbriga seotud SIM-kaardi kaotamise või
varguse korral, samuti muul juhul, kui on tekkinud võimalus või on
alust arvata, et tekib võimalus Mobiiltelefoni numbri Kliendi tahte
vastaseks kasutamiseks kolmandate isikute poolt, on Klient
kohustatud viivitamatult Lepingu lõpetama ühel Lepingu punktis 6.4
toodud viisil.
3.4. Kui Klient ei ole Lepingut lõpetanud ja Kliendi Mobiiltelefoni
numbrilt kasutab Teenust kolmas isik, käsitleb Pank saabunud
korraldusi Kliendi korraldustena ning ei vastuta selle kasutamisest
tulenevate võimalike tagajärgede eest.
4. TEENUSTASUD
4.1. Pangal on õigus Teenuse osutamise eest võtta teenustasu
vastavalt Pangas kehtivale hinnakirjale.
4.2. Teenustasu võetakse samalt Kontolt, mille kohta edastati
automaatne teavitus või teostati infopäring, kui Lepingus ei ole
sätestatud teisiti.

4.3. Klient on kohustatud tagama Lepingu punktis 4.1 toodud
summade debiteerimiseks piisavate rahaliste vahendite olemasolu
Kontol.
4.4. Kui Teenusega seotud Kontol ei ole piisavalt vahendeid
teenustasude maksmiseks, on Pangal õigus debiteerida võlgnevus
Kliendi mistahes teiselt kontolt Pangas.
4.5. Teenusega seotud mobiilside kulud tasub Klient talle teenust
osutavale mobiilside operaatorile.
5. POOLTE VASTUTUS
5.1. Klient kannab Panga ees vastutust oma Lepingust tulenevate
kohustuste täitmise eest.
5.2. Klient vastutab Panga ees kogu kahju eest, mis tekkis Pangale
Kliendi poolt Lepingust tuleneva kohustuse täitmatajätmise
tagajärjel või kui on tegemist Kliendi poolse pettusega.
5.3. Pank kannab vastutust Lepingust tulenevate kohustuste
täitmise eest kooskõlas seadusega.
5.4. Pank ei vastuta Pangast mitteolenevatel asjaoludel tekkinud
kahju eest.
6. KONFIDENTSIAALSUS
6.1. Pank ning Klient on kohustatud mitte avaldama Lepinguga ja
selle täitmisega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele, välja
arvatud juhtudel, kui selle avaldamise õigus või kohustus tuleneb
õigusaktidest.
6.2. Pangal on õigus avaldada Lepingu ja selle täitmisega seotud
informatsiooni kolmandatele isikutele Kliendi nõusolekul või Panga
üldtingimustes sätestatud juhtudel.
7. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
7.1. Leping jõustub selle sõlmimisel ja on kehtiv tähtajatuna.
7.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi,
teavitades Klienti Arvelduslepingus kokkulepitud viisil muudatustest
kaks kuud ette. Kui Klient ei ole nimetatud tähtaja jooksul Lepingut
üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
7.3. Kui Konto omanik on Kliendi volitusi Konto ja Kaardi
käsutamisel piiranud, arvestab Leping vastava Konto ja Kaardi
käsutamise osas tehtud piiranguid automaatselt.
7.4. Kliendil on õigus Leping igal ajal üles öelda, tehes seda kas:
7.4.1. Pangakontoris vastava kirjaliku avalduse alusel või;
7.4.2. internetipanga vahendusel vastava teate alusel või;
7.4.3. saates Mobiiltelefonilt Teenusnumbrile SMS-teate LOPP,
millele Pank vastab SMS-teatega Lepingu lõpetamise kohta.
7.5. Pangal on õigus Leping igal ajal ühepoolselt üles öelda,
teatades sellest Kliendile kirjalikult vähemalt kaks (2) kuud ette.
Pangal on õigus Leping erakorraliselt ilma ette teatamata lõpetada,
kui:
7.5.1 Klient on rikkunud Lepingust tulenevat kohustust Panga ees
(sh kui Klient on Panga ees üle kolme kuu viivisvõlgnevuses);
7.5.2. Pangal on temale teatavaks saanud asjaolude põhjal alus
järeldada, et Mobiiltelefoni kasutab kolmas isik.
7.6. Leping lõpeb automaatselt Kliendi Konto sulgemisel.
7.7. Lepingu lõpetamine/lõppemine ei mõjuta enne Lepingu
lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega
rahuldamist. Pangal on õigus debiteerida Kontot kõigi enne Lepingu
lõppemist tehtud infopäringute ja automaatsete teavituste
teenustasude ja muude Lepingust tulenevate võlgnevuste ulatuses.
7.8. Kliendi pretensioonid ja kaebused lahendatakse vastavalt
Arvelduslepingu tingimustele ning Panga ja kliendi vaheliste suhete
üldtingimustele.

Klient kinnitab, et on Lepingu tingimustega, Arvelduslepingu
tingimustega ning Panga ja kliendi vaheliste suhete üldtingimustega
tutvunud ja nõus.

