INTERNETIPANGA ISIKLIKU VÕTME
LEPINGU TINGIMUSED
kehtivad alates 01.12.2010.a.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Internetipanga isikliku võtme leping (edaspidi Leping) on AS-i
Eesti Krediidipank (edaspidi Pank) ja füüsilise isiku (edaspidi Klient)
vaheline leping, mis reguleerib Panga ja Kliendi vahelisi suhteid
Kliendi või teise isiku kontode (edaspidi Konto) käsutamisel ning
muude Panga poolt osutatavate teenuste kasutamisel Interneti
vahendusel. Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on Panga ja Konto
(mille suhtes Leping sõlmitakse) omaniku vahel kehtiva
Arvelduslepingu olemasolu.
1.2. Arveldusleping on leping, mille alusel Pank avab kliendile
maksekonto ja milles määratakse kindlaks Panga makseteenuste
osutamise tingimused .
1.3. Maksetehing on Kliendi maksejuhise alusel teostatav raha
ülekanne.
1.4. Tehing on maksetehing või muu Kliendi juhise alusel teostatud
tehing.
1.5. Hinnakiri on Panga teenuste ja toodete hinnakiri.
1.6. Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pank ega
Klient Lepingu mõistes.
1.7. Interneti vahendusel käsutatavad Kontod ja lepingutega seotud
õigused määratakse Lepingu lisas nr 1.
1.8. Teise isiku Konto käsutamise korral internetipanga vahendusel
määratakse Kliendi volituste piirid sh. tehingute päeva- ja kuulimiidid
(edaspidi Volituste maht) kindlaks vastava Konto omaniku poolt
väljastatavas volikirjas.
1.9. Kõikides Panga ja Kliendi vahelistes suhetes, mida Lepingu
tingimused ei käsitle, juhindutakse Arvelduslepingu tingimustest ja
Panga ja kliendi vaheliste suhete üldtingimustest, mida loetakse
Lepingu lisaks.
2. INTERNETIPANGA ISIKLIK VÕTI
2.1. Internetipanga isiklik võti on turvaelementide kogum (edaspidi
Isiklik Võti), mis võimaldab Kliendil Tehingute tegemist internetipanga
vahendusel.
2.2. Lepingu sõlmimisel lepivad Pank ja Klient kokku, milliseid Isikliku
Võtme tüüpe allloetletutest Klient internetipangas kasutab:
2.2.1. Standard – Isiklik Võti koosneb Panga poolt antavast
kasutajatunnusest, Kliendi poolt määratavast salasõnast ning
koodikaardi koodidest.
2.2.2. Võtmefail – Isiklik Võti koosneb Panga poolt antavast
kasutajatunnusest, Kliendi poolt määratavast salasõnast, koodikaardi
koodidest ning Kliendi arvutis asuvast salajasest võtmefailist.
Salajase võtmefaili genereerib Klient oma arvutisse (brauserisse)
esimesel
internetipanka
sisenemisel,
esitades
enda
identifitseerimiseks eelnevalt Isikliku Võtme muud osad.
2.2.3. ID-kaart – Isiklik Võti koosneb Panga poolt antavast
kasutajatunnusest, Kliendi poolt määratavast salasõnast ning
Kliendile Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveameti poolt välja antud
isikutunnistusest
e.
ID-kaardist.
ID-kaarti
võib
asendada
mobiilioperaatori poolt väljastatud Mobiil-ID, mille väljastamise
eelduseks on isikutunnistuse e. ID-kaardi olemasolu.
ID-kaardi ja Mobiil-ID kehtivuse kontrollimiseks kasutab Pank
vastavalt digitaalallkirja seadusele ID-kaardi sertifitseerija poolt loodud
sertifikaatide kehtivuse avalikku kontrollimise võimalust.
2.2.4. Krediidipanga ID-kaart – Isiklik Võti koosneb Panga poolt
antavast kasutajatunnusest, Kliendi poolt määratavast salasõnast
ning Panga poolt antavast protsessorkaardist.
2.3. Kliendi poolt kastutatavad Isikliku Võtme tüübid määratakse
Lepingu põhitingimustes. Pank võimaldab Internetipanga kasutamist
ainult kõigi Isikliku Võtme osade esitamisel.
2.4. Klient kohustub Panka informeerima Isikliku Võtme kasutamist
takistavatest tehnilistest vigadest või häiretest.
3. ISIKLIKU VÕTME TURVALISUSE TAGAMINE
3.1. Pank annab Isikliku Võtme osad Kliendile üle isiklikult Panga
teenindussaalis, tuvastades eelnevalt Kliendi isikusamasuse. Pank ei
anna Isikliku Võtme osasid üle kolmandatele isikutele ega edasta
Isikliku Võtme osasid posti või kullerteenuse osutajate kaudu.
3.2. Isikliku Võtme turvalisuse tagamiseks kohustub Klient:
3.2.1. salasõna meelde jätma ja hoidma seda rangelt salajas, ainult
enda teada, seda mitte üles märkima kolmandate isikute poolt
äratuntavas vormis, välistamaks salasõna teatavaks saamist
kolmandatele isikutele;
3.2.2. hoidma Isikliku Võtme kõiki osasid ainult enda valduses ning
tegema kõik, et välistada Isikliku Võtme või selle osade sattumist
kolmandate isikute valdusesse;
3.2.3. mitte kasutama Isiklikku Võtit enne internetipanga juhendiga
tutvumist;

3.2.4. mitte kasutama Isiklikku Võtit, kui mingil põhjusel ei ole võimalik
järgida internetipanga juhendi peatükis 3 “Turvalise kasutamise
põhipunktid” toodud nõudeid;
3.2.5. koheselt teavitama Panka Isikliku Võtme mistahes osa
kadumisest või võimalikust teatavaks saamisest kolmandatele
isikutele, edastades Pangale viimase poolt aktsepteeritaval viisil teate
Isikliku
Võtme
kasutamise
blokeerimiseks
(edaspidi
Blokeerimisteade).
3.3. Klient saab Blokeerimisteate esitada Panga kontorites nende
lahtiolekuaegadel,
samuti
Lepingus
märgitud
telefonidel
ööpäevaringselt. Blokeerimisteate vastuvõtmisel identifitseerib Pank
Kliendi Lepingu andmete alusel.
3.4. Blokeerimisteate saamisel võtab Pank tarvitusele kõik Pangale
kättesaadavad mõistlikud abinõud, et peatada Isikliku Võtme
kasutamine.
3.5. Kliendil on õigus Isiklik Võti blokeerida igal ajal.
3.6. Pank blokeerib omal algatusel Isikliku Võtme, kui:
3.6.1. Klient on rikkunud Lepingust tulenevat kohustust Panga ees;
3.6.2. Klient sisestab Isikliku Võtme osa korduvalt (vähemalt kolmel
järjestikkusel korral) valesti;
3.6.3. Pangal on temale teatavaks saanud asjaolude põhjal tekkinud
kahtlus, et Isiklikku Võtit kasutab kolmas isik;
3.6.4. Klient ei ole Isiklikku Võtit internetipanka sisenemiseks
kasutanud vähemalt kahe järjestikuse kalendriaasta jooksul;
3.6.5. muudel Kliendi turvalisuse tagamise kaalutlustel.
3.7. Võimaluse korral Pank teavitab Klienti Arvelduslepingus
kokkulepitud viisil Isikliku Võtme blokeerimisest ja selle põhjustest
viivitamata pärast Isikliku Võtme blokeerimist.
3.8. Pank vabastab Isikliku Võtme blokeeringust või väljastab uue
Isikliku Võtme, kui blokeerimise põhjused on ära langenud.
3.9. Pank võib Kliendi Blokeerimisteate alusel seatud Isikliku Võtme
blokeeringu maha võtta Kliendi poolt Pangakontoris esitatud kirjaliku
avalduse alusel, väljastades Kliendile uued Isikliku Võtme osad.
4. TEHINGUD JA TEHINGUTE LIMIIDID
4.1. Limiit on piirsumma, mille ulatuses saab Klient päevas või kuus
teha maksetehinguid ning mille suurus määratakse kindlaks Lepingu
põhitingimustes.
4.2. Kliendi turvalisuse tagamiseks on Pangal õigus kehtestada
erinevatele Isiklikele Võtmetele maksimumlimiidid.
4.3. Klient ja Pank lepivad Lepingu sõlmimisel kokku iga kasutusel
oleva Isikliku Võtme jaoks eraldi päeva- ja kuulimiidi, mis koos ei või
ületada maksetehingutele kehtestatud päeva- ja kuulimiite. Kliendil on
õigus Isikliku Võtme limiite muuta Panga poolt kehtestatud
maksimumlimiitide piires.
4.4. Internetipank võimaldab Kliendil:
4.4.1. anda Pangale maksejuhiseid;
4.4.2. saada teavet Kontol toimunud Tehingute kohta;
4.4.3. anda Pangale korraldusi informatsiooni väljastamiseks;
4.4.4. sõlmida, muuta ja lõpetada lepinguid, mille sõlmimist, muutmist
või lõpetamist internetipanga kaudu Pank võimaldab;
4.4.5. anda Pangale muid korraldusi, mille andmist Interneti kaudu
Pank võimaldab.
4.5. Maksejuhiste andmiseks ja muude tehingute tegemiseks võtab
Klient Panga interneti aadressi kaudu ühenduse internetipanga
serveriga.
4.6. Isikliku Võtme osade korrektsel esitamisel võimaldab Pank
Kliendil käsutada Kontot kooskõlas Arvelduslepingu tingimustega.
4.7. Tehingu tegemiseks internetipanga vahendusel edastab Klient
Panga poolt kehtestatud korras juhise.
4.8. Klient ei või Tehingute tegemisel ületada oma Lepingus
fikseeritud päeva- ja kuulimiite ning Volituste mahtu.
4.9. Kliendi poolt Isikliku Võtmega internetipanga kaudu antud
maksejuhised ja muud korraldused loetakse Kliendi poolt
autoriseerituks.
4.10. Klient kohustub Tehingute tegemisel jälgima ja järgima kõiki
internetipanga serveri poolt temale edastatavaid juhiseid ja hoiatusi.
4.11. Pank täidab Isikliku Võtme abil edastatud maksejuhised ja muud
korraldused Pangas kehtiva korra ja tähtaegade kohaselt.
4.12. Pangal on õigus jätta Kliendi juhis täitmata kui:
4.12.1. Konto, mille suhtes juhis esitati on blokeeritud või arestitud;
4.12.2. juhis ületab Kliendi Lepingus fikseeritud päeva- või kuulimiite
või Volituste mahtu;
4.12.3. Kontol ei ole piisavalt vahendeid juhise täitmiseks ja
teenustasude tasumiseks;
4.12.4. juhise andmed on puudulikud või ei vasta muul viisil Panga
nõuetele ;
4.12.5. muul Panga ja kliendi vaheliste suhete üldtingimustest,
Arvelduslepingust või õigusaktidest tuleneval alusel.

4.13. Kliendil on igal ajal võimalik saada teavet juhise täitmise kohta
tasuta internetipanga vahendusel ning Hinnakirjajärgse tasu eest
Panga kontorites.
4.14. Pangal on õigus Kliendi juhised telefoni teel üle kontrollida, juhul
kui Pangal ei õnnestu Kliendi kinnitust saada, on Pangal õigus
turvalisuse huvides jätta juhis täitmata.
5. TEENUSTASUD
5.1. Klient kohustub tasuma Pangale Hinnakirjajärgset teenusasu
Isikliku Võtme väljastamise eest ja vajadusel selle seadistamise
konsultatsiooni eest.
5.2. Internetipanga kaudu antud maksejuhiste täitmise eest tasub
Klient vastavalt Arvelduslepingutingimustele ja Hinnakirjale.
5.3. Internetipanga teenuste kasutamise eest Hinnakirjas ettenähtud
teenustasusid tuleb Pangale tasuda kogu Lepingu kehtivuse perioodi
jooksul, s.h. perioodil, mil Isiklik Võti oli blokeeritud.
5.4. Panga teenustasud tasub vastava Konto omanik.
5.5. Pangal on õigus debiteerida Lepingust tulenevad tasud Kontolt
ilma Kliendi eelneva korralduseta. Klient annab siinkohal Pangale
õiguse nimetatud toiminguks.

6. VASTUTUS
6.1. Internetipanka on keelatud kasutada mittesihipäraselt (sh
seadusevastaseks tegevuseks või viisil, mis võib põhjustada kahju
Pangale või kolmandale isikule).
6.2. Klient kannab Panga ees vastutust kõigi oma Lepingust
tulenevate kohustuste täitmise eest.
6.3. Klient kannab Isikliku Võtme varguse või kaotsimineku riisikot
kuni p.-s 3.2.5. nimetatud Blokeerimisteate edastamiseni Pangale ja
vastutab tekkinud kahju eest seaduses ettenähtud korras ja piirides.
6.4. Kui Klient kasutab internetipanka vastuolus Lepingus
kokkulepitud tingimustega, on ta kohustatud maksma Pangale
leppetrahvi vastavalt Pangas kehtivale Hinnakirjale.
6.5. Klient vastutab Panga ees piiranguteta kogu kahju eest, mis
tekkis Pangale selle tõttu, et Klient rikkus tahtlikult või raske hooletuse
tõttu Lepingus või õigusaktis sätestatud kohustust või kui on tegemist
Kliendi poolse pettusega.
6.6. Pank kannab vastutust oma Lepingust tulenevate kohustuste
täitmise eest kooskõlas seadusega.
6.7. Pank ei vastuta internetipanga vahendusel tasutud kauba ja
teenuste eest, samuti ebaõige Blokeerimisteate alusel Isikliku Võtme
blokeerimise läbi või muudel Pangast mitteolenevatel asjaoludel
tekkinud kahju eest.
6.8. Pank salvestab kõik internetipanga sideseansid ning vajaduse
korral kasutab salvestusi tehtud Tehingute tõendamiseks.
6.9. Kliendil on õigus tehtud Tehinguid vaidlustada ning nõuda
võimalikke hüvitisi Arvelduslepingus sätestatud korras.
7. KONFIDENTSIAALSUS
7.1. Pank ja Klient on kohustatud mitte avaldama Lepinguga ja selle
täitmisega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele, välja arvatud
juhul, kui selle avaldamise õigus või kohustus tuleneb õigusaktidest.
7.2. Pangal on õigus avaldada Lepingu ja selle täitmisega seotud
informatsiooni
kolmandatele
isikutele
Panga
üldtingimustes
sätestatud juhtudel.
8. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA VAIDLUSTE
LAHENDAMINE
8.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest lepingupoolte poolt ning on
kehtiv tähtajatuna.
8.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi, kui ta
teatab
muudatustest
Kliendile
eelnevalt
Arvelduslepingus
kokkulepitud viisil ja annab temale vähemalt kahekuulise tähtaja
Lepingu ülesütlemiseks. Kui Klient ei ole antud tähtaja jooksul
Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
8.3. Pangal on õigus erandkorras ühepoolselt etteteatamistähtaega
järgimata muuta Kliendi Isiklike Võtmete limiite, kui see on vajalik
Kliendi tehingute turvalisuse tagamiseks.
8.4. Kliendil on õigus Leping igal ajal ühepoolselt üles öelda, esitades
Pangale vastava kirjaliku
avalduse Panga teenindussaalis või
internetipanga vahendusel. Leping lõpeb avalduse saamise päeval,
kui Klient ei ole avalduses määranud selleks hilisemat tähtpäeva.
8.5. Pangal on õigus Leping igal ajal ühepoolselt üles öelda, teatades
sellest Kliendile kirjalikult vähemalt kaks (2) kuud ette.
8.6. Panga ja Kliendi vahelisel kokkuleppel võib Lepingu igal ajal
lõpetada. Lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel vormistatakse
kirjalikult.
8.7. Arvelduslepingus või õigusaktides sätestatud juhtudel on Pangal
õigus Leping koheselt ilma etteteatamistähtaega järgimata üles öelda.
8.8. 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 Tehingute summade, teenustasude ja muude Lepingust
tulenevate võlgnevuste ulatuses.

8.9. Kliendi pretensioonid ja kaebused lahendatakse vastavalt
Arvelduslepingu tingimustele ja Panga ja kliendi vaheliste suhete
üldtingimustele.

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

