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1. SEB Rahapäevik (edaspidi Rahapäevik) on AS-i 
SEB Pank (edaspidi pank) elektrooniline tulude-
kulude analüüsimise keskkond, mis võimaldab 
panga klientidel planeerida pere eelarvet. 

2. Rahapäeviku tingimused hakkavad kliendi 
suhtes kehtima Rahapäeviku lepingu sõlmimise 
hetkest. 

3. Pank töötleb ja analüüsib Rahapäevikuga 
liidetud kontodelt ja kliendi poolt 
Rahapäevikusse sisestatud oma pereliikmete 
teistes pankades asuvate kontode väljavõtetelt 
finantsinfot ning jagab finantstehingud 
erinevatesse kategooriatesse kululiikide lõikes. 

4. Pank ei osuta Rahapäeviku kaudu klientidele 
finantsnõustamise (s.h investeerimisnõustamise, 
maksunõustamise vms) teenust. Pank ei vastuta 
kahju eest, mis on kliendil tekkinud Rahapäeviku 
kasutamisest, selle mittekorrektsest töötamisest 
või selles sisalduva info alusel tehtud otsuste 
eest. 

5. Kliendil on võimalus Rahapäevikus muuta 
tehingute kululiike, jaotada ühte tehingut mitmete 
kululiikide vahel, vaadata oma perekonna 
kulutusi kululiikide lõikes, kehtestada igale 
kululiigile eelarvepiir ja kasutada muid 
Rahapäeviku poolt pakutavaid olemasolevaid ja 
tulevikus lisanduvaid võimalusi. 

6. Klient valib Rahapäeviku lepingu sõlmimisel 
kontod, millel toimunud tehinguid kajastatakse 
Rahapäevikus. Kui klient soovib 
Rahapäevikusse lisada pereliikmete kontosid, 
esitab ta pangale vastava avalduse. Avalduse 
saamisel pereliikme konto liitmise kohta 
Rahapäevikuga, teavitab pank viivitamata 
avalduses märgitud isikut kliendi soovist kaasata 
tema finantsandmed Rahapäevikusse ja küsib 
selleks isiku nõusoleku. 

7. Kliendi poolt soovitud isiku konto kaasamiseks 
Rahapäevikusse peab vastav isik, alaealise isiku 
puhul seaduslik esindaja, andma oma 
nõusoleku. Klient kinnitab avalduse esitamisega, 
et on nõus, et nimetatud isikutelt nõusoleku 
küsimiseks edastab pank neile isikutele, sh 
vajadusel seaduslikule esindajale, kliendi nime ja 
teabe selle kohta, et klient on esitanud 
Rahapäeviku kasutamise avalduse ja soovib 
antud isiku kontot Rahapäevikusse kaasata. 

8. Pangal on õigus liita nimetatud isiku konto 
Rahapäevikuga pärast isikult vastavasisulise 
nõusoleku saamist. 

9. Kliendil on õigus sisestada Rahapäevikusse 
enda ja oma pereliikmete teistes pankades 
asuvate kontode väljavõtteid. Nimetatud 
andmete sisestamisega kinnitab klient, et 
eeltoodud isikud on andnud talle nõusoleku oma 
isikuandmete edastamiseks pangale ning 
töötlemiseks Rahapäeviku teenuse osutamise 
eesmärgil. Rahapäeviku lepingu sõlminud klient 
vastutab nimetatud andmete õigsuse ja 

edastamise seaduslikkuse eest ning kohustub 
hüvitama pangale kahju, mis on tekkinud 
andmete õigustamata edastamisest. 

10. Uute kontode liitmiseks Rahapäevikuga, kliendi 
algatusel konto väljaarvamiseks Rahapäevikust 
või Rahapäeviku lepingu ülesütlemiseks esitab 
klient vastava avalduse pangale internetipanga 
kaudu. Kliendil on õigus Rahapäeviku leping igal 
ajal üles öelda. Konto arvatakse Rahapäevikust 
välja või Rahapäeviku leping loetakse lõppenuks 
avalduse esitamise hetkest. Uute kontode 
Rahapäevikuga liitmisel lähtutakse punktides 6-
10 sätestatud korrast. 

11. Isik, kelle konto on liidetud Rahapäevikuga, võib 
oma konto Rahapäevikust välja arvata igal ajal, 
teavitades sellest panka internetipanga kaudu. 
Isiku konto arvatakse Rahapäevikust välja 
vastava teate esitamise hetkest. Kui 
Rahapäevikuga liitunud konto omanik soovib 
Rahapäevikust eemaldada kõik oma kontolt 
tehtud tehingud, siis tuleb tal esitada 
internetipanga kaudu vastavasisuline 
sooviavaldus.  

12. Pangal on õigus Rahapäeviku leping üles öelda, 
teavitades sellest klienti kirjalikult vähemalt 1 
(üks) kuu ette. 

13. Pangal on õigus edastada kliendile Rahapäeviku 
teenuse osutamisega seotud teateid. 

14. Kliendi, panga ja isikute, kelle kontod on kliendi 
Rahapäevikuga liidetud, vahelistele suhetele 
kohaldatakse SEB üldtingimusi ja SEB 
internetipanga kasutustingimusi. 


