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1. Käesolevad tingimused kehtivad AS-i SEB Pank 
(edaspidi pank) pakutavale lisateenusele, mis seisneb 
konto omaniku võimaluses tellida pangakaardile 
kujundus (lisada pilt või tekst). 
2. Konto omaniku poolt kujundatud pangakaardile 
(edaspidi kaart) kehtivad sõltuvalt kaarditüübist kas 
„Rahvusvahelise deebetkaardi lepingu tingimused” või 
„Rahvusvahelise krediitkaardi lepingu tingimused” koos 
käesolevate eritingimustega. 
3. Tellides kaardi nõustub konto omanik käesolevate 
lisateenuse tingimustega.  
4. Kui konto omaniku poolt pangale edastatud pildil ei 
ole tekst eesti, inglise või vene keeles on konto omanik 
panga nõudmisel kohustatud saatma pangale vandetõlgi 
poolt kinnitatud tõlke eesti keelde, misjärel hakatakse 
tellimust käsitlema. 
5. Pangal on õigus tagasi lükata kujundused, mis 
sisaldavad pilte või tekste, mis panga hinnangul on 
seadusevastased või üldiselt kaardile sobimatud. 
6. Kujundus on sobimatu eelkõige juhul, kui pilt või tekst 
sisaldab: 
6.1. sobimatuid motiive (provokatiivsed, agressiivsed, 
solvavad, diskrimineerivad, alavääristavad, 
kõlblusvastased) ning on vastuolus heade kommete ja 
tavadega; 
6.2. tubakatooteid, alkoholi, narkootikume, sobimatut 
alastust, relvi, riiklikke sümboleid, rahatähti või münte; 
6.3. isikute (sh konto omanik, kaardi valdaja) pilte 
vormis, mis võivad tekitada võimaluse kaardi 
kasutamiseks identifitseerimise eesmärgil; 
6.4. igasugust reklaami sõltumata selle vormist (sh 
telefoninumbrid, aadressid); 
6.5. poliitilisi või religioosseid avaldusi, sümboleid; 
6.6. kuulsuste (muusikud, sportlased, avaliku elu 
tegelased jne) pilte. 
7. Punktis 6 toodud loetelu on näitlik ning pangal on 
õigus keelduda mistahes kujunduse (pildi või teksti) 
kaardile kandmisest kui see on panga hinnangul 
ebasobiv. 
8. Pank võib keelduda kaardi valmistamisest konto 
omaniku poolt edastatud kujundusega juhul kui selle 
kasutamine kaardi valmistamiseks rikub või võib panga 
hinnangul rikkuda kolmandatele isikutele kuuluvaid 
kaubamärgi-, autori- või muu intellektuaalse omandiga 
seotud õigusi. 
9. Juhul, kui pank keeldub kas punktides 6 - 8 nimetatud 
alustel või muul põhjusel konto omaniku tellitud kaardi 
valmistamisest, teavitab pank sellest konto omanikku 
kaardi tellimuses esitatud e-posti aadressil.  
10. Konto omanik saab kaardi tellida ainult panga 
internetiteeninduse kaudu. Juriidilisest isikust konto 
omanik võib tellida kujunduse ka oma töötajate valduses 
olevatele sama kontoga seotud kaartidele. 
11. Konto omanik peab kujunduse edastama digitaalsel 
kujul, maksimaalselt 10Mb suuruse failina JPEG, GIF, 
BMP või PNG formaadis. Tellimuses edastatud 
materjale pank ei tagasta ning säilitab neid panga poolt 
kehtestatud tähtaja jooksul. 

12. Kujunduse mõõt peab olema minimaalselt 1036x664 
pikslit. Kujunduse resolutsioon peab olema 300dpi. 
Pangal on õigus muuta kujunduse suurust tehniliselt 
kaardile sobivaks. 
13. Pangal on õigus läbi viia teenuse kasutamist 
mõjutavaid tehnilisi muudatusi. 
14. Pank ei ole kohustatud kontrollima konto omaniku 
edastatud kujunduse suhtes kehtivaid autori-, 
kaubamärgi- ega muid õigusi. 
15. Kui konto omaniku poolt pangale edastatud kujundus 
sisaldab isiku pilti ja/või nime, vastutab konto omanik 
selle eest, et eelnimetatud isik on andnud nõusoleku 
oma pilti ja/või nime kasutada. 
16. Konto omanik on panga nõudmisel kohustatud 
tõendama kujunduse (tekst või pildimaterjal) kaardil 
kasutamise õigust. 
17. Konto omanik vastutab oma tellimuse käigus 
pangale edastatud kujunduse eest ning kohustub 
tagama, et kujundus ei kahjustaks panka ega 
kolmandaid isikuid (nt ei levitaks arvutiviirusi ega 
põhjustaks häireid sidevõrgus), ei rikuks isikute 
privaatsust, autoriõigusi või teisi õigusi ega oleks 
vastuolus hea tava või õigusaktidega ning kolmandad 
isikud ei ole keelanud kujunduse allalaadimist ega 
kasutamist konto omaniku poolt edastatud 
internetiaadressilt. 
18. Konto omanik vastutab täies ulatuses tellimuse 
käigus edastatud kujundusega seotud võimalike 
vaidluste ja neist põhjustatud kohtukulude, kahjutasude 
ja muude pangale tekkida võivate kahjude eest ning on 
kohustatud need tekkimise korral pangale hüvitama. 
19. Konto omanik või kaardi valdaja peab koheselt 
pärast kaardi kättesaamist kontrollima võimalike 
märgatavate vigade ja puuduste esinemist kaardil ning 
teavitama avastatud vigadest ja puudustest koheselt 
panka. 
20. Pangal on õigus lõpetada ühepoolselt käesoleva 
lisateenuse pakkumine. Sellisel juhul valmistatakse 
pikendus- või asenduskaart panga poolt kehtestatud 
tavadisainiga. 
21. Teenustasu käesoleva lisateenuse eest on 
kehtestatud panga hinnakirjaga. 
 


