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Mõisted
ASPSP (account servicing payment service provider) on kontohaldus- ja makseteenuse osutaja – teine pank või 
makseteenuse osutaja, kelle juures kliendil on avatud maksekonto.

Kontoteabe teenus on internetipõhine teenus ühe või mitme kliendi ASPSP-s avatud maksekonto kohta teabe 
edastamiseks.

Nõusolek – kliendi antud nõusolek SEB ärikliendi internetipangale juurdepääsuks, mis võimaldab SEB Pangal ASPSP-lt 
konto andmeid küsida.

1. SEB Pank osutab kontoteabe teenust mistahes SEB ärikliendi internetipanga kasutaja antud nõusoleku alusel, 
sõltumata kasutajaõiguste tasemest ja juurdepääsust kliendi ärikliendi internetipangale SEB-s.

2. SEB Pank ei osuta kontoteabe teenust, kui ASPSP maksekontole puudub interneti teel juurdepääs; kui konkreetse 
ASPSP-ga ei ole ühendust loodud; kui ASPSP ei kinnita kliendi taotlust või kui kliendil puuduvad piisavad 
juurdepääsuõigused või vahendid kasutaja kontole vastavas ASPSP-s.

Kontoteabe teenus ja nõusolek pangakonto andmetele ligipääsuks

Nõusoleku andmine
3. Klient loetakse kontoteabe teenuse osutamise nõusoleku andnuks, kui kliendi SEB ärikliendi internetipangale 

juurdepääsu omav kasutaja on internetipangas valinud ja kinnitanud järgmised väljad:

3.1. ASPSP, milles kliendil on pangakonto ja millelt soovitakse teavet saada;

3.2. konto andmete tüüp;

3.3. nõusoleku kestus.

4. Nõusoleku võib anda ühekordselt või teatud perioodiks. Iga nõusolek kehtib maksimaalselt 90 päeva. Nõusoleku 
kehtivus võib varieeruda tulenevalt ASPSP ettevõttesisestest otsustest või kliendi soovist nõusolek käsitsi tagasi 
võtta.

5. Nõusoleku andmiseks logib klient sisse konkreetse juriidilise isiku SEB ärikliendi internetipanka.  
Erakontole nõusoleku andmiseks tuvastab klient enda isiku SEB erakliendi internetipangas.

Nõusoleku muutmine ja tühistamine
6. Klient saab tühistada nõusoleku enne selle aegumist ASPSP kanalite kaudu, lõpetades selleks juurdepääsu kliendi 

ASPSP kontole või internetipanka, kui see võimalus on olemas. Nõusolekut saab tühistada ka SEB Panga pakutavate 
meetodite abil (nt nõusoleku tagasivõtmine, SEB ärikliendi internetipangale ligipääsuõiguse tühistamine).

7. Pärast nõusoleku aegumist või tagasivõtmist kustutatakse SEB ärikliendi internetipangast IBAN-kood, kontojääk ja 
tehingute loetelu vahetult pärast nõusoleku aegumist ning tühistamise korral hetkel, mil SEB Pank teeb regulaarse 
uuendamise (kuni 6-tunnise intervalliga) või siis, kui kasutaja logib sisse SEB ärikliendi internetipanka, olenevalt 
sellest, kumb toimub varem.

8. Klient teavitab SEB Panka ebakorrektselt antud nõusolekust kohe pärast sellise nõusoleku avastamist.
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Kontoteabe teenuse vaikesätted pärast nõusoleku loomist
9. Kui klient on nõusoleku andnud, taotleb SEB Pank ASPSP-lt automaatselt kuni viimase 24 kuu kontoga seotud 

tehingute loetelu.

10. SEB Pank uuendab kliendi nimel internetipanga sessiooni käigus (kui kasutaja on SEB ärikliendi internetipanka sisse 
logitud) ASPSP-lt saadud kontojäägi andmeid.

11. SEB Pank ei vastuta SEB süsteemides SEB-välise kontojäägi kuvamise korral andmete ajakohasuse ega õigsuse eest.

12. SEB Pank ei kasuta, vaata ega salvesta andmeid ühelgi teisel eesmärgil peale kontoteabe teenuse osutamise, mida 
kasutaja on sõnaselgelt soovinud, välja arvatud juhul, kui klient annab loa kasutada andmeid andmekaitse eeskirjade 
kohaselt ka teistel eesmärkidel.

13. SEB Pank ei vastuta ASPSP tehniliste probleemide tõttu konto andmete värskendamata jätmise eest.

Vastutavad töötajad
Iga divisjoni juht, ärivaldkonna ning äriüksuse juht vastutab selliste protseduuride ning eeskirjade vastuvõtmise eest, mis 
tagavad, et vastav äriüksus täidab kliendi korralduste parima täitmise reegleid, kui täidab, käitleb või edastab kliendi 
korraldusi.

1. Sissejuhatus
1. 1.1  Käesolev kliendi korralduste parima täitmise kord („kord“) on vastu võetud eesmärgiga tagada, et AS 

SEB Pank („SEB“) täidab oma klientide nimel või arvel täidetavad või edastavad finantsinstrumente puudutad 
korraldused nii, nagu seda nõuab finantsinstrumentide turgude direktiivi 2014/65/EL, selle kohaldamiseks 
kehtestatud kohalikud õigusaktid ja Euroopa Liidu delegeeritud määrus 2017/576 (ühiselt „MiFID II“).

2. 1.2  Parim täitmine on SEB-le kehtestatud nõue rakendada kõiki vajalikke meetmeid klientide nimel või 
arvel korralduste täitmisel kliendile parima võimaliku tulemuse saavutamiseks ja tegutseda klientide parimates 
huvides esitatud korralduste täitmiseks edastamisel. Samas võib esineda asjaolusid, mille puhul SEB ei oma parima 
täitmise kohustust, näiteks, kui SEB tegutseb turu vastaspoolena ja/või võtab tehinguga positsiooniriski. Sõltumata 
sellest, kas SEB-l on parima täitmise kohustus või mitte, on SEB-l kohustus alati tegutseda ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt lähtudes oma klientide huvidest. 

3. 1.3  Kord sätestab need asjaolud, mille puhul SEB peab kindlustama parima täitmise, ja kaalutlused, mida ta 
selle kindlustamiseks kohaldab. Kord hõlmab nii üldiselt kohalduvaid põhimõtteid kui ka tootepõhiseid lisasid. 

4. 1.4  Kui klient ei ole määranud kõiki korralduse täitmisega seonduvaid aspekte, rakendab SEB korras toodud 
põhimõtteid, mis SEB arvates vastavad kliendi huvidele arvestades antud hetkel valitsevaid asjaolusid. Samas, kuigi 
SEB teeb kõik endast oleneva, et saavutada korralduse parim täitmine kliendile, ei tähenda see ilmtingimata igal juhul 
parima hinna saavutamist, vaid pigem parimat hinda, mida korralduse täitmise hetkel olemasoleva teabe põhjal on 
mõistlik saada.

5. 1.5  Seda korda ja teisi SEB parima täitmisega seotud dokumente võidakse aeg-ajalt uuendada ja kehtivad 
dokumendi versioonid on saadaval SEB veebilehel www.seb.ee/investorkaitse. 

6. 1.6  SEB-le korraldust andes nõustub klient tehingu täitmisega käesoleva korra kohaselt. Juhul, kui kliendil on 
korra sisu või kohaldamisega seoses üldisi või konkreetseid küsimusi, peab klient pöörduma SEB poole.

7. 1.7  Mõisted

Tavakliendid on need, kellele MiFID II kohaselt on kõige kõrgem investorkaitse. Tavakliendina on liigitatud tavaliselt 
eraisikud ja väikeettevõtted või kliendid, kes on valinud tavakliendi liigituse.

Asjatundlikud kliendid on need, kas vastavad MiFID II-s toodud varade suuruse mahu, tehingute sageduse ja/või 
finantsalaste kogemuste osas toodud nõuetele. Sellest lähtuvalt on asjatundlikul kliendil veidi väiksem investorkaitse kui 
tavakliendil. Asjatundlikeks klientideks on tavaliselt suurettevõtted või need, kes pakuvad finantsteenuseid, või kliendid, 
kes on taotlenud enda käsitlemist asjatundliku kliendina.

Võrdsetele vastaspooltele on MiFID II kohaselt kõige madalam investorkaitse tase. Võrdseteks vastaspooleks on 
tavaliselt finantsteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Muudel käesolevas korras kasutatud tehnilistel mõistetel, nagu reguleeritud turg, süsteemne täitja, kauplemiskohaväline 
tehing jms on neile MiFID II-s omistatud tähendus.

2. Kohaldamisala
8. 2.1  Hõlmatud kliendid

9.  Korda kohaldatakse nii SEB tavaklientidele kui ka asjatundlikele klientidele, kuid mitte võrdsetele vastaspooltele, 
kes teevad SEB-ga tehinguid. Võrdsele vastaspoolele kohaldub kord juhul, kui SEB on konkreetselt nõustunud 
rakendama võrdsetele vastaspooltele erandkorras parima täitmise korda.

10.  SEB on teavitanud kõiki kliente nende liigitamisest.

11. 2.2  Hõlmatud finantsinstrumendid

12.  Parima täitmise nõue kehtib tehingutele (sh tuletisinstrumentidele, pakett- ja repotehingutele) erinevate 
finantsinstrumentidega, sh vabalt kaubeldavate väärtpaberite, rahaturuinstrumentide, investeerimisfondi osakute, 
eri liiki tuletisinstrumentide, lubatud heitkoguse ühikute ja teatud väärtpaberite finantseerimistehingute suhtes. 
Instrumentide täielik nimekiri on toodud Loetelus 1.

13.  Samas ei loeta finantsinstrumentideks valuuta ja toormete spot-tehinguid, ega ka laenulepinguid või deposiite  ja 
seetõttu parima täitmise kohustus neile ei laiene. 

14. 


