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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, mis võimaldab SEB Pangal ASPSP-lt konto andmeid küsida.

1. SEB Pank osutab kontoteabe teenust kliendi nõusolekul.

2. SEB Pank ei osuta kontoteabe teenust, kui ASPSP maksekontole puudub interneti teel juurdepääs või kui 
konkreetse ASPSP-ga ei ole ühendust loodud.

Kontoteabe teenus ja nõusolek pangakonto andmetele ligipääsuks

Nõusoleku andmine
3. Klient loetakse kontoteabe teenuse osutamise nõusoleku andnuks, kui klient 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. Klient peab erakontole nõusoleku andmiseks tuvastama enda isiku SEB erakliendi internetipangas. Kui klient 
kasutab SEB ärikliendi internetipanka, peab ta juriidilise isiku nimel nõusoleku andmiseks sisse logima vastava 
ärikliendi SEB internetipanka.

Nõusoleku muutmine ja tühistamine
6. Nõusoleku saab enne selle aegumist tühistada ASPSP kanalite kaudu, kui seda võimalust pakutakse, või SEB 

Panga pakutavate meetodite abil.

7. Pärast nõusoleku aegumist või tagasivõtmist kustutatakse SEB internetipangast IBAN-kood, kontojääk ja 
tehingute loetelu.

8. Klient teavitab SEB Panka ebakorrektselt antud nõusolekust kohe pärast sellise nõusoleku avastamist.

Kontoteabe teenuse vaikesätted pärast nõusoleku andmist
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 klient on SEB internetipanka sisse logitud) 
ASPSP-lt saadud kontojäägi andmeid.
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11. SEB Pank ei vastuta SEB süsteemides SEB-välise kontojäägi kuvamisel andmete ajakohasuse ega õigsuse eest.

12. SEB Pank ei kasuta, vaata ega salvesta andmeid ühelgi teisel eesmärgil peale kontoteabe teenuse osutamise, mida 
klient 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.


