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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevate AS-i SEB Pank (edaspidi pank) orderi 
automaatse edastamise tingimuste (edaspidi 
tingimused) alusel edastab pank kliendi poolt 
internetipanga kaudu esitatud orderid Eesti, Läti ja 
Leedu turul kauplemisele võetud väärtpaberitega 
tehingute tegemiseks automaatselt turu 
kauplemissüsteemi (edaspidi turu kauplemissüsteem). 
1.2 Tingimustega reguleerimata küsimustes, sealhulgas 
mõistete defineerimisel juhinduvad lepinguosalised 
panga üldtingimustes ja panga väärtpaberikonto ja -
tehingute tingimustes ning nendes viidatud 
dokumentides sätestatust. 

2. ORDERI AUTOMAATNE EDASTAMINE 

2.1 Pank edastab kliendi poolt internetipanga kaudu 
esitatud orderi automaatselt Eesti, Läti ja Leedu turu 
kauplemissüsteemi orderite automaatse edastamise 
süsteemi kaudu. 
2.2 Pank hoolitseb pidevalt orderite automaatse 
edastamise süsteemi korrasoleku ja toimimise eest.  
2.3 Pangal on õigus lisaks tingimuste punktis 2.1 
nimetatule edastada order turu kauplemissüsteemi 
mehhaaniliselt (käsitsi) või täita order muul vastava turu 
reglemendis sätestatud viisil.  
2.4 Pangal on õigus asuda orderi automaatsel 
edastamisel kliendi ostu- või müügitehingu 
vastaspooleks, kui see ei kahjusta kliendi huve. 
2.5 Pangal on õigus peatada orderite automaatse 
edastamise süsteemi kasutamine kliendi poolt, muu 
hulgas juhul, kui pank kasutab õigust piirata panga 
teenuste osutamise ulatust AS-i SEB Pank 
väärtpaberikonto ja -tehingute tingimustes sätestatud 
korras. 
2.6 Kliendil on keelatud esitada ordereid, mis üksikult või 
kogumis omavad majanduslikult põhjendamatut või muul 
viisil õigustamatut mõju väärtpaberi nõudlusele, 
pakkumisele ning hinnakujundusele või kui orderid 
võivad põhjustada viivitusi teiste Eesti, Läti või Leedu 
turu liikmete ligipääsule kauplemissüsteemi või seda 
takistada. 
2.7 Kliendil on keelatud esitada samadel tingimustel, 
kuid kliendi poolt eelnevalt esitatud orderile 
vastassuunalist orderit, mis võib osaliselt või täielikult 
sobituda turu kauplemissüsteemis eelneva orderiga. 

3. VASTUTUS 

3.1 Kliendil on keelatud levitada turu 
kauplemissüsteemist tuletatud avalikku turuinfot. 
3.2 Pank ei vastuta orderi automaatsel edastamisel 
kauplemissüsteemi rikke, elektrikatkestuse või muude 
pangast sõltumatute asjaolude tõttu kliendile tekkida 
võiva (sh kaudse) kahju eest. 

3.3 Klient on kohustatud hüvitama pangale punktides 
2.6, 2.7 ja 3.1 nimetatud keeldu rikkuva kliendi tegevuse 
tulemusel pangale tekkinud kahju ja panga kantud mis 
tahes tasud, trahvid vms kulutused. 
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