MÄÄRATUD MAKSEGA KREDIITKAARDI
LEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 01.03.2015
MÕISTED
Debiteerimine on Lepingus sätestatud ja Konto omaniku poolt
tasumisele kuuluvate maksete Pangapoolne kinnipidamine Kontolt.
Hinnakiri on Panga poolt kehtestatud pangateenuste ja –toodete
tasude ja intressimäärade loetelu.
Internetipank on Panga internetipank.
Juurdemakse on Konto omaniku, Kaardi valdaja või kolmanda isiku
poolt Laenukontole sularaha sissemaksmine või Laenukonto
krediteerimine raha ülekandmise teel.
Kaart (krediitkaart) on Panga omandis olev Lepingus nim etatud
Kontoga ja Konto omaniku maksekontoga seotud kaugjuurdepääsuga
rahvusvaheline elektrooniline maksevahend, mis võimaldab Kaardi
valdajal teha Tehinguid Laneukonto Kasutatava jäägi piires ja saada
informatsiooni Tehingute ja Laenukonto jäägi kohta.
Kaardi valdaja on Panga nõuetele vastav Lepingus määratud füüsiline
isik, kellele Pank on Konto omaniku taotlusel andnud Kaardi
kasutada. Kaardi valdajaks võib olla Konto omanik.
Kasutatav jääk on konkreetsel ajahetkel kehtiv piirsumma Kaardiga
Tehingute tegemiseks arvestades Kaardi Limiiti, Krediidilimiiti, tehtud
Juurdemakseid ja teostatud Tehinguid.
Krediidi kogukulu on Konto omaniku poolt Krediidilimiidi
tagasimaksmisest ja Lepingust tulenevate muude tasude (välja
arvatud sularaha väljavõtmise, konverteerimise ja Lepingu
rikkumisega seotud tasud) kogusumma aastas. Krediidi kogukulu
arvutatakse Lepingu sõlmimise aja seisuga eeldusel, et Krediidilimiit
võetakse kasutusele esimesel võimalusel kogumahus. Krediidi
kogukulu arvutatakse ühise summana kõikidele Lepingu raames
väljastatud Kaartidele.
Krediidi kulukuse esialgne määr on aastase protsendimäärana
kajastatud Lepingust tulenev kogukulu Konto omanikule. Krediidi
kulukuse esialgne määra arvutamisel lähtutakse eeldusest, et
Krediidilimiit võetakse kasutusse esimesel võimalusel kogumahus ja
makstakse
tagasi
ühe(1)aastase
perioodi
jooksul
annuiteetmaksetena. Krediidi kulukuse esialgse määr arvutatakse
ühise summana kõikidele Lepingu raames väljastatud Kaartidele.
Konto on Konto omaniku nimel maksetehingute täitmiseks peetav
konto.
Konto omanik on Panga nõuetele vastav füüsiline isik, kellel on
Pangas avatud Konto ja kellega Pank sõlmib Lepingu, eesmärgiga
anda laenu Kaardi abil Tehingute tegemiseks.
Krediidilimiit on Konto omanikule Kaardiga kasutamiseks Panga poolt
võimaldatav krediidiliin ehk laenusumma. Ühe Lepingu alusel
väljastatud Kaartidel on ühine Krediidilimiit.
Laenukonto on Kontoga seotud krediidiliini konto, millelt saab Kaardi
abil teha Tehinguid ning millele saab teha Juurdemakseid.
Leping on Konto omaniku ja Panga vahel sõlmitav määratud
tagasimaksega krediitkaardi leping koos kõikide võimalike
kokkulepetega Lepingu muutmiseks või täiendamiseks ja muude
dokumentidega, millele on osundatud kui Lepingu lisadele.
Limiit on piirsumma, mille ulatuses saab Kaardi valdaja kuus teha
Kaardiga Tehinguid.
Makseperiood on kalendrikuu, arvestatuna kuu esim esest kuupäevast
kuni viimase kuupäevani
Maksepäev on Lepingus näidatud kuupäev, millal Konto omanik on
kohustatud Pangale tasuma eelneval Makseperioodil Kaardiga tehtud
Tehingute ja nendelt arvestatud teenustasude eest.
Pank on AS Eesti Krediidipank.
Pangapäev on iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev,
rahvuspüha ega riigipüha.
Tehing on Kaardi abil Laenukontol olevate vahendite kasutamine
kauba või teenuse eest tasumiseks (edaspidi Maksetehing) ja
sularaha väljavõtmiseks (edaspidi Sularahatehing).
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping reguleerib Panga poolt väljastatava Kaardi (määratud
tagasimaksega krediitkaardi) kasutamisel tekkivaid õigusi ja
kohustusi. Lepingu eesmärgiks on Panga poolt Konto omanikule
Krediidilimiidi
võimaldamine
Kaardi
vahendusel
Tehingute
tegemiseks.
1.2. Leping reguleerib Panga, Konto omaniku ja Kaardi valdaja
vahelisi suhteid Kaardi vahendusel Panga ja kolmandate isikute poolt
osutatavate teenuste kasutamisel.
1.3. Lepingu tingimused muutuvad Kaardi valdaja suhtes siduvaks
alates Kaardi väljastamisest Kaardi valdajale. Kaardi valdaja kinnitab
Kaardi kättesaamist ja Lepingu täitmist omakäelise allkirjaga kaardi
väljastamise vormil või muus Panga poolt aktsepteeritud vormis.
1.4. Kõikides Panga ning Konto omaniku ja Kaardi valdaja vahelistes
suhetes, mida Lepingu tingimused ei käsitle, juhindutakse

Arvelduslepingu tingimustest ja Panga ja kliendi vaheliste suhete
üldtingimustest, mis on Lepingu lisaks.
2. TEHINGUD JA LIMIIDID. TEHINGUTE VAIDLUSTAMINE
2.1. Lepinguga volitab Konto omanik Kaardi valdajat Kaardiga
kasutama Lepingus määratud Laenukontot kokkulepitud valuutas ja
Konto omaniku poolt määratud limiitide ulatuses.
2.2. Kaardi valdaja on kohustatud tegema kõik Tehingud isiklikult ning
kontrollima teostavate Tehingute õigsust. Kõik Tehingutega seotud
pretensioonid tuleb esitada viivitamata vastavalt Panga ja kliendi
vaheliste suhete üldtingimustes nimetatule.
2.3. Autoriseerimata või valesti täidetud Tehingust kohustub Konto
omanik ja/või Kaardi valdaja Panka teavitama viivitamata pärast
sellest teada saamist, esitades vastavasisulise kirjaliku pretensiooni
Panga kontoris või Internetipangas.
2.4. Tehingute tegemisel ei tohi Kaardi valdaja ületada Lepingus
kindlaks määratud Limiiti ning Tehingu tegemise ajal kehtivat
Kasutatavat jääki.
2.5. Konto om anikul on õigus taotleda Kaardi Limiidi, Krediidilimiidi ja
Maksepäeva muutmist, esitades vastava avalduse Panga kontoris või
Internetipangas.
2.6. Kaardi kasutamise turvalisuse tagamiseks on Pangal õigus
kehtestada Kaardile maksimumlimiidid ning ühepoolselt vähendada
Konto omaniku poolt Lepingus määratud Limiiti ja/või Krediidilimiiti.
2.7. Nõuded Kaardiga välisvääringus tehtud Tehingute kohta laekuvad
Pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt konverteerituna
nende poolt määratud kursi alusel eurodesse.
2.8. Pangal on õigus pakkuda Kaardi valdajale Kaardiga seotud
lisateenuseid ja –hüvesid (edaspidi samuti Tehingud), samuti lõpetada
selliste lisateenuste ja -hüvede pakkumine ilma Konto om aniku ja
Kaardi valdaja eelneva nõusolekuta. Pangal on õigus kehtestada
teenustasusid kõikidele sellistele teenustele ja hüvedele.
2.9. Pangal on õigus Konto omaniku ja Kaardi valdaja nõusolekuta
keelduda Krediidilimiidi kasutusse andmisest, Krediidilimiiti vähendada
(sealhulgas nullida), keelduda Kaardi väljastamisest kui:
2.9.1. Konto omanik ja/või Kaardi valdaja on korduvalt rikkunud olulisi
Lepingu tingimusi ja/või
2.9.2. Konto omanik on Lepingust tulenevate maksekohustuste
täitmisega osaliselt või täielikult viivitanud rohkem kui kaheksa (8)
päeva ja/või
2.9.3. Konto omaniku maksevõime on oluliselt vähenenud ning antud
olukorras ei ole Pank nõus Konto omanikku krediteerim a ja/või
2.9.4. Konto omanikul on Panga ja/või Panga Gruppi kuuluvate isikute
ees Lepingust või muudest võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid
tähtajaks tasumata maksekohustusi ja/või
2.9.5. Lepingu täitmise tagamiseks antud tagatis ei ole piisav kõigi
Lepingust tulenevate maksekohustuste täitmise tagamiseks.
2.9.6. kui on oluliselt suurenenud risk, et Konto omanik ei suuda täita
oma kohustust Krediidilimiiti tagasi maksta või esinevad muud
seadusest tulenevad asjaolud.
2.10. Pank informeerib oma punktis 2.9 nimetatud õiguse teostamisest
Konto omanikku viivitamatult.
2.11. Konto omanikul, Kaardi valdajal ja/või kolmandal isikul on igal
ajal võimalik teha Laenukontole Juurdemakseid, sealhulgas viia
Laenukonto saldo positiivseks.
2.12. Laenukontole tehtud Juurdemaksete võrra väheneb kasutatud
Krediidilimiit ja suureneb Kasutatav jääk.
3. KAART
3.1. Kaardi väljastamisel annab Pank Kaardi valdajale turvaümbrikus
salajase personaalse tunnuskoodi (edaspidi PIN-kood).
3.2. Kaardi valdaja on Kaardi kättesaamisel kohustatud kohekirjutama
Kaardi tagaküljel asuvale allkirjaribale pastapliiatsiga omakäelise
allkirja. Enne allkirjastamist on Kaart kehtetu.
3.3. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa
arvatud). Kaardi kehtivus lõpeb enne Kaardil märgitud tähtaega, kui
Leping poolte kokkuleppel ennetähtaegselt lõpetatakse või ühe
Lepingupoole poolt üles öeldakse. Sellisel juhul kaotab Kaart
kehtivuse Lepingu lõppemise päeval. Kaardi kehtivus lõpeb kohe
juhul, kui Kaart muutub füüsiliselt kasutuskõlbmatuks.
3.4. Kaardi valdaja on kohustatud kehtetu või muul viisil
kasutamiskõlbmatu Kaardi Pangale kohe tagastama. Sellise Kaardi
kasutamine on keelatud.
3.5. Pangal on õigus keelduda uue või asenduskaardi väljastamisest
kui Konto omanik ja/või Kaardi valdaja on rikkunud Lepingust
tulenevat kohustust.
3.6. Kui Konto omanik ja Kaardi valdaja vastavad Panga poolt
kehtestatud tingimustele, tellib Pank enne Kaardi kehtivusaja
lõppemist uue Kaardi ning teatab Konto omanikule elektroonilise

kanali (Internetipank) kaudu uue Kaardi kättesaamise aja ja koha.
Juhul kui Konto omanik ei soovi uue Kaadi väljastamist, kohustub ta
sellest Panka teavitama nelikümmend (40) päeva enne Kaardi
kehtivusaja lõppu.
3.7. Kui Kaardi valdaka ei võta uut Kaarti Pangalt vastu kolme (3) kuu
jooksul alates kaardi kehtivuse lõppemisest, siis uus Kaart
hävitatakse.
4. KAARDI TURVALISUSE TAGAMINE
4.1. Kaardi valdaja on kohustatud hoidma Kaarti hoolikalt, ainult enda
valduses, välistam aks selle sattumist kolmandate isikute valdusesse,
välja arvatud makse saajale Tehingu autoriseerimise ajaks.
4.2. Kaardi valdajal on keelatud Kaarti kopeerida või muuta.
4.3. Kaardi valdaja on kohustatud PIN-koodi meelde jätma, hoidma
seda rangelt salajas, ainult enda teada, mitte jäädvustama seda
kolmandate isikute poolt äratundmist võimaldavas vormis, muuhulgas
Kaardil või muul esemel/andmekandjal. Kaardi valdaja on kohustatud
PIN-koodi ümbriku ja selle sisu pärast avamist hävitam a.
4.4. Kaardi valdaja on kohustatud hoidma Kaarti kõrge temperatuuri,
mehhaaniliste vigastuste ja tugeva elektromagnetvälja toime eest.
4.5. Kaardi kaotamise või varguse korral, samuti muul juhul, kui võib
eeldada võimalust Kaardi kasutamiseks kolmandate isikute poolt, seal
hulgas kui on alust eeldada, et PIN-kood võib olla kolmandatele
isikutele teatavaks saanud, on Kaardi valdaja ja/või Konto omanik
kohustatud sellest viivitamatult Pangale teatama Kaardi kasutamise
peatamiseks (edaspidi Blokeerimisteade).
4.6. Pank võimaldab Kaardi valdajal ja Konto omanikul
Blokeerimisteate
edastamist
Pangale
kontorites
nende
lahtiolekuaegadel, Internetipangas ning Lepingus ja Kaardil osutatud
telefonidel ööpäevaringselt.
4.7. Pank võtab Kaardi Blokeerimisteate saamisel tarvitusele kõik
kättesaadavad mõistlikud abinõud, et peatada Kaardi edasine
kasutamine. Pank ei vastuta kahju eest, mille võib põhjustada Kaardi
kasutamise tõkestamine ebaõige Blokeerimisteate alusel.
4.8. Pank blokeerib Kaardi, kui:
4.8.1. Konto omanik või Kaardi valdaja on rikkunud Lepingust
tulenevat kohustust Panga ees (seal hulgas Konto omanik on Panga
ees viivisvõlgnevuses) ja/või
4.8.2. Konto omaniku Konto on blokeeritud või arestitud ja/või
4.8.3 Kaardi kasutamisel suureneb oluliselt oht, et Konto om anikul ei
ole piisavalt vahendeid maksekohustuse täitmiseks ja/või
4.8.4. Kaardi valdaja sisestab PIN-koodi korduvalt (vähemalt 3 korda)
valesti, nimetatud juhul on Pangal või Kaarti teenindaval isikul õigus
Kaart ka ära võtta ja/või
4.8.5. Pangal on teatavaks saanud asjaolude põhjal tekkinud kahtlus,
et Kaarti kasutab kolmas isik ja/või
4.8.6. Pangal on tekkinud kahtlus, et Kaarti kasutatakse pettuse teel
või Konto omaniku nõusolekuta ja/või
4.8.7. muudel Kaardi turvalisuse tagamise kaalutlustel.
4.9. Kaardi valdaja saab teavet Lepingu punkti 4.8.4 alusel Kaardi
blokeerimisest Tehingu tegemise kohas Kaardi teenindamise õigust
omava isiku või seadme vahendusel. Võimaluse korral Pank teavitab
Konto omanikku elektroonilise kanali kaudu Kaardi blokeerimisest ja
selle põhjustest viivitamata pärast Kaardi blokeerimist.
4.10. Kui Kaart on blokeeritud Konto omaniku või Kaardi valdaja
Blokeerimisteate alusel, siis võib Pank selle blokeeringu maha võtta
üksnes Konto omaniku kirjaliku avalduse alusel. Konto omaniku
vastav kirjalik avaldus esitatakse Panga kontoris või Internetipangas.
4.11. Pank vabastab Kaardi blokeeringust või väljastab uue Kaardi,
kui blokeerimise põhjused on ära langenud.
4.12. Konto omanikul on õigus saada teavet ja tõendeid
Blokeerimisteate
vastuvõtmise
ja
selle
täitmise
kohta
kaheksateistkümne (18) kalendrikuu jooksul Blokeerimisteate
esitamisest.
5. KAARDI KASUTAMINE
5.1. Kaardi valdaja saab Tehinguid teha Eestis kõigis Nets Estonia
ja
AS-iga
liitunud
makseterminalides
(edaspidi
POS)
sularahaautomaatides (edaspidi ATM) ja ülemaailmselt kõigis Maestro
ja/või Cirrus'e logo kandvates POS-ides ja ATM-ides ning Panga
internetipanga
isikliku
võtme lepingu
olemasolul interneti
ostukeskkonnas.
5.2. Kaardi valdaja on kohustatud Tehingute tegemisel jälgima ja
järgima kõiki Panga juhiseid ja hoiatusi, sealhulgas Kaardi
teenindamise õigust omava isiku poolt või seadm e kaudu esitatavaid
juhiseid ja hoiatusi.
5.3. Kaardi valdaja võib Tehingu autoriseerida PIN-koodi
sisestamisega või omakäelise allkirjaga Tehingu kviitungil. Interneti
ostukeskkonnas autoriseerib Kaardi valdaja Tehingu interneti
ostukeskkonnas nõutud andmete sisestamisega, milledeks on näiteks
Kaardi number, Kaardi kehtivusaeg, Kaardi tagaküljel asuv turvakood
(CVC2), Kaardi valdaja nimi, Kaardi valdaja internetipanga
kasutajatunnus ja salasõna jne. Nimetatud viisidel Kaardi valdaja
poolt nõusoleku andmine Tehingu tegemiseks loetakse Maksetehingu
autoriseerimiseks.

5.4. Kaardi valdaja on kohustatud Kaardi teenindamise õigust
omavale isikule esitama viimase nõudmisel isikut tõendava
dokumendi ja nõustuma selle andmete märkimisega tehingu
kviitungile ning allkirjastama tehingu kviitungi. Kaardi teenindamise
õigust omaval isikul on õigus turvalisuse huvides keelduda Kaardi
teenindamisest või Kaart konfiskeerida.
5.5. Pangal on õigus eeldada, et kõik Kaardi Tehingud on tehtud
Kaardi valdaja poolt, välja arvatud juhul, kui Kaardi valdaja või Konto
omanik on eelnevalt edastanud Pangale Kaardi Blokeerimisteate.
5.6. Pangal on õigus jätta Kaardi valdaja poolt edastatud Tehing
teostamata, kui:
5.6.1. Konto on blokeeritud või arestitud ja/või
5.6.2. Kaart on blokeeritud või kehtetu ja/või
5.6.3. Kasutatav jääk ei ole piisav Tehingu teostamiseks ja
teenustasude tasumiseks ja/või
5.6.4. muul õigusaktidest tuleneval alusel.
5.7. Kaardi valdajale esitatakse info Tehingu täitmisest keeldumise ja
selle põhjuste kohta koheselt müügikohas või Kaardi kasutamist
võimaldava seadme kaudu.
5.8. Konto omanik saab teavet Tehingutest Kaardi väljastamise
taotluse esitamisel valitud kanali kaudu.
5.9. Kaardi valdaja on kohustatud teatama Pangale Tehingute
tegemist takistavatest vigadest või häiretest.
6. MAKSEKOHUSTUS
6.1. Konto omanik on kohustatud hiljemalt Maksepäevaks tagama
oma Kontol eelmisel Makseperioodil Kaardiga teostatud Tehingute ja
teenustasude summa olem asolu.
6.2. Makseperioodil teostatud Tehingute ja teenustasude summas
Debiteerib Pank Konto omaniku Kontot Makseperioodile järgneval
Maksepäeval. Juhul, kui Maksepäev langeb nädalavahetusele või
riigipühale, Debiteerib Pank Konto Omaniku Kontot Maksepäevale
järgneval Pangapäeval.
6.3. Info eelmise Makseperioodi Tehingute ja Maksepäeval tasumisele
kuuluva summa kohta edastatakse Konto omanikule Arvelduslepingus
kokkulepitud
infovahetuskanali
kaudu
vähemalt
kolm
(3)
kalendripäeva enne Maksepäeva.
6.4. Kui Maksepäeval ei ole Konto omaniku Kontol või teistel
maksekontodel Pangas piisavalt rahalisi vahendeid võib Pank oma
nõuded rahuldada ka Laenukonto positiivse saldo (Juurdemaksed)
arvelt.
6.5. Kui Maksepäeval ei ole Konto omaniku Maksekontol, teistel
kontodel või Laenukontol nõude täitmiseks vajalikku summat,
debiteerib Pank puudu jäänud summa koheselt pärast piisavate
rahaliste vahendite laekumist kontodele.
6.6. Igakuiste maksetega viivitamisel arvestab Pank viivist vastavalt
Hinnakirjale.
6.7. Lisaks igakuistele maksetele ja võimalikele viivistele on Konto
omanik kohustatud Pangale tasuma ka muid Lepingus nimetamata,
kuid Hinnakirjas toodud tasusid.
7. VASTUTUS
7.1. Konto om anik kannab Panga ees vastutust kõigi enda ja Kaardi
valdaja Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest, sealhulgas
Tehingute, teenustasude ja muude Lepingu ja/või Hinnakirja järgi
tasumisele kuuluvate summade õigeaegse tasumise eest, ja kahju
tekitamise eest. Kui kahju tekkis Kaardi valdaja tegevuse ja/või
tegevusetuse tagajärjel, vastutab tema poolt põhjustatud kahju eest
solidaarselt ka Konto omanik.
7.2.Kui Konto om anik või kolmas isik on andnud Lepingust tuleneva
kohustuse täitmiseks tagatise, võib Pank rahuldada Lepingust
tulenevad nõuded antud tagatise arvelt.
7.3. Kaardi valdaja kannab Panga ees vastutust kõigi enda Lepingust
tulenevate kohustuste täitmise ja kahju tekitamise (sealhulgas nii
tegevuse kui ka tegevusetuse tagajärjel tekitatud kahju) eest.
7.4. Kaardi valdaja ei tohi Kaarti kasutada õigusvastaseks tegevuseks
või viisil, mis võib põhjustada kahju Pangale või kolmandale isikule.
7.5. Konto omanik ja Kaardi valdaja kannavad Kaardi ja/või PIN-koodi
varguse või kaotsimineku riisikot kuni punktis 4.5 sätestatud
Blokeerimisteate edastamiseni punktis 4.6 nimetatud viisil ja
vastutavad tekkinud kahju eest maksimaalselt ühesaja viiekümne
(150) euro ulatuses.
7.6. Konto om anik ja Kaardi valdaja kannavad tekkinud kahju riisikot
kogu ulatuses järgmistel juhtudel:
7.6.1. Kaarti on kasutatud õigustamatul viisil ja Konto omanik ja/või
Kaardi valdaja ei ole edastanud Pangale Blokeerimisteadet ja/või
7.6.2. Autoriseerimata Tehing teostati Konto omaniku ja/või Kaardi
valdaja poolse pettusega ja/või
7.6.3. Konto omanik ja/või Kaardi valdaja rikkus tahtlikult või raske
hooletuse tõttu Lepingu punktides 3.5 ja 4.1 kuni 4.4 sätestatud
kohustusi.
7.7. Pank kannab vastutust oma Lepingust tulenevate kohustuste
täitmise eest kooskõlas õigusaktidega.
7.8. Pank ei vastuta Kaardiga tasutud kauba ja teenuste kvaliteedi
eest, Kaardi Tehingu tegemiseks vastuvõtmisest keeldumise eest ega

ebaõige Blokeerimisteate alusel Kaardi blokeerimise läbi või muul
Pangast mitteolenevatel asjaoludel tekkinud kahju eest.
7.9. Kui Kaardi valdaja kasutab Kaarti vastuolus Lepingus
kokkulepitud tingimustega, on Kaardi valdaja ja Konto omanik
kohustatud maksma solidaarselt Pangale leppetrahvi vastavalt Panga
Hinnakirjale.
8. KONTO OMANIKU TAGANEMISÕIGUS
8.1. Konto omanikul on õigus neljateistkümne (14) kalendripäeva
jooksul Lepingu sõlmimisest Lepingust taganeda, esitades Pangale
vastava kirjaliku avalduse. Taganemisavaldus tuleb Konto omanikul
esitada kirjalikult allkirja vastu Lepingus toodud Panga kontaktisikule
taganemise lõpptähtaja viimasel tööpäeval hiljemalt kell 17.00 või
saata Panga Lepingus näidatud postiaadressil tähitud kirjaga selliselt,
et Pank saaks taganemisavalduse kätte hiljemalt taganemise
lõpptähtaja viimasel tööpäeval hiljem alt kell 17.00.
8.2. Kui Konto omanik soovib Lepingust taganeda, on ta kohustatud
kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul taganemise avalduse
esitamisest täitma Panga ees kõik Lepingust tulenevad
maksekohustused. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel loetakse
Lepingust taganemine mittetoimunuks.
9. LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE
9.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ning on sõlmitud tähtajatult.
9.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi, kui ta
teatab muudatustest Konto omanikule eelnevalt Arvelduslepingus
kokkulepitud viisil ja annab temale vähemalt kahe(2)kuulise tähtaja
Lepingu ülesütlemiseks. Kui Konto omanik ei ole antud tähtaja jooksul
Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
9.3. Panga ja Konto om aniku kokkuleppel võib Lepingu igal ajal
lõpetada.
9.4. Konto omanikul on õigus Leping igal ajal ühepoolselt üles öelda,
esitades Pangale vastava kirjaliku avalduse ja tagastades kõik
kehtivad Kaardid. Leping lõpeb ja Kaart(did) suletakse Pangale
avalduse esitamise päeval, kui Lepingu ülesütlemise avalduses ei ole
näidatud hilisemat tähtaega.
9.5. Lepingu ülesütlemisel on Konto omanik kohustatud hiljemalt
Lepingu lõppemise päevaks tasuma Pangale kõikide Kaardiga tehtud
Tehingute ja teenustasude eest ning täitma muud Lepingust tulenevad
maksekohustused, samuti tagastama Pangale kõik Lepingu alusel
väljastatud Kaardid. Pangal on õigus nõuda Konto omanikult
Krediidilimiidi ennetähtaegse tagastamisega seotud kulude katteks
hüvitist
Hinnakirjas
sätestatud
ulatuses.
Ennetähtaegse
tagastamisega seotud hüvitis tuleb Pangale tasuda Krediidilimiidi
tagastamise päeval.
9.6. Pärast Lepingu lõppemist Pangale laekuvad nõuded Lepingu
kehtivuse jooksul Kaardiga teostatud Tehingute kohta debiteerib Pank
Konto omaniku Kontolt. Laenukonto jääb avatuks hilinenud nõuete
laekumiseks neljakümneks (40) kalendripäevaks.
9.7. Laenukonto sulgemisel kohustub Pank kandma Laenukonto
kreeditjäägi üle Konto om aniku Kontole.
9.8. Kui Lepingu alusel väljastatud Kaardid on blokeeritud,
Krediidilimiit nullitud või kui Kaartide kehtivuse lõppemisel pole uusi
Kaarte väljastatud, siis Pank krediteerib küll Laenukontot, kuid
Kasutatav jääk ei suurene.
9.9. Pangal on õigus Leping igal ajal ühepoolselt üles öelda, teatades
sellest Konto omanikule kirjalikult vähemalt kaks (2) kuud ette.
9.10. Pangal on õigus Leping etteteatamistähtaega järgimata
erakorraliselt üles öelda, kui:
9.10.1. Konto omanik on vähemalt viieteistkümne(15)päevases
viivituses oma maksekohustuste täitmisega ning vaatam ata Panga
kirjalikule hoiatusele ei ole ta võlgnevusi kustutanud talle täiendavalt
antud kahe (2) nädalase tähtaja jooksul ja/või
9.10.2. Konto omanik on korduvalt viivitanud Lepingust tulenevate
maksekohustuste täitmisega ning Pank on Konto omanikku
hoiatanud, et järgneval maksekohustuste täitmisega viivitamisel ütleb
Pank Lepingu üles ja/või
9.10.3. Konto omanikul on Panga või Panga konsolideerimisgruppi
kuuluvate isikutega sõlmitud muudest võlaõiguslikest lepingutest
tulenevaid tähtajaks täitmata maksekohustusi.
9.11. Leping lõpeb automaatselt ilma etteteatamistähtajata tingimusel,
et Konto omanikul ei ole Lepingust tulenevaid võlgnevusi, järgmistel
juhtudel:
9.11.1. Lepingust taganemise korral, kui on täidetud kõik Lepingu
punktis 8.2 toodud tingimused ja/või
9.11.2. Kaardi sulgemisel või kehtivuse lõppemisel ja/või kui Konto
omanik või Kaardi valdaja ei soovi uut Kaarti või ei ole uut Kaarti
punktis 3.7 nimetatud tähtaja jooksul Pangalt vastu võtud ja/või
9.11.3. Pank on otsustanud Krediidilimiidi sulgeda ja Kaardi kehtivuse
lõppemisel uut Kaarti mitte väljastada ja/või
9.11.4. Lepingu täitmise tagamiseks antud tagatis ei ole piisav kõigi
Lepingust tulenevate maksekohustuste täitmise tagamiseks;
9.12. Arvelduslepingus või õigusaktides sätestatud juhtudel on Pangal
õigus Leping koheselt ilma etteteatamistähtaega järgimata üles öelda.

9.13. Konto omaniku ja Kaardi valdaja nõuded, pretensioonid ja
kaebused lahendatakse vastavalt Arvelduslepingu tingimustele ja
Panga ja kliendi vaheliste suhete üldtingimustele.
9.14. Konto omanikust füüsiline isik kinnitab, et Lepingu sõlmimise ajal
on tema peamine elukoht Eestis ning ta on nõus Lepingust
tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi seaduste kohaldamisega ning
vaidlusküsimuste lahendamisega Eesti kohtutes. Pooled on kokku
leppinud, et juhul kui Konto om anikust füüsiline isik asub pärast
Lepingu sõlmimist elama välisriiki lahendatakse kõik Lepingust
tulenevad vaidlused Eesti kohtutes.

Konto omanik ja Kaardi valdaja kinnitab, et on Lepingu tingimustega,
Arvelduslepingu tingimustega ning Panga ja kliendi vaheliste suhete
üldtingimustega tutvunud ja nõus.

