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Kehtivad alates 01.02.2011 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Kauplemisteenuse tingimused (Teenusetingimused) on 
Teenusetingimused Panga ja Kliendi (Pooled) vahel sõlmitud 
Finantsturgude kliendilepingu ja selle lisade (Kliendileping) 
tähenduses, mille alusel osutab Pank Kliendile väärtpaberituru 
seaduse §-i 43 lg 1 punktides 1 ja 2 sätestatud investeerimisteenuseid. 
1.2 Kauplemisteenust osutab Pank ilma investeerimisalase 
nõustamiseta. 
 

2. MÕISTED JA TÄIENDAVAD REGULATSIOONIALLIKAD 

2.1 Lisaks Kliendilepingus defineeritud mõistetele kasutatakse 
Teenusetingimustes järgmisi suure algustähega mõisteid alljärgnevas 
tähenduses: 
2.1.1 EVK tähendab Eesti väärtpaberite keskregistrit, mida 
õigusaktidega sätestatud korras peab AS Eesti Väärtpaberikeskus;   
2.1.2 Kauplemiskonto tähendab Kliendile Pangas avatud erirežiimiga 
väärtpaberikontot; 
2.1.3 Limiitkorraldus tähendab Korraldust, mille alusel tehtava 
Väärtpaberitehingu täitmishind ei tohi olla suurem või väiksem kui 
Korralduses määratud hind; 
2.1.4 Pangapäev tähendab iga kalendripäeva, mis ei ole laupäev, 
pühapäev, Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha või puhkepäev 
riigis, milles tegutseval reguleeritud turul vastav Väärtpaberitehing 
tehakse; 
2.1.5 Tehingukonto tähendab Väärtpaberitehingu arveldamiseks 
ja/või tagamiseks kasutatavat arveldus- või väärtpaberikontot; 
2.1.6 Väärtpaber tähendab väärtpaberituru seaduse §-s 2 lg. 1 
punktides 1, 2, 3, 5, ja 7 nimetatud väärtpabereid; 
2.1.7 Väärtpaberikonto tähendab Kliendile Pangas või Panga 
vahendusel EVK-s avatud väärtpaberikontot; 
2.1.8 Väärtpaberitehing tähendab väärtpaberite ostu, müüki või 
märkimist Eestis või välisriigis tegutseval börsil või muul reguleeritud 
turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis; 
2.1.9 Väärtuspäev tähendab Pangapäeva, millel teostatakse 
Väärtpaberitehinguga ettenähtud raha- ja/või väärtpaberiülekanne või 
muu Teenusetingimustes sätestatud toiming. Väärtpaberitehingu 
Väärtuspäevaks on üldjuhul tehingu teostamise päevale järgnev 
kolmas Pangapäev. 

2.2 Lisaks Kliendilepingus sätestatud allikatele juhinduvad Pooled 
NASDAQ OMX Tallinna börsil noteeritud või seal kaubeldavate 
väärtpaberitega tehingute tegemisel eelkõige NASDAQ OMX Tallinna 
börsi reglemendis sätestatust. 
 

3. VÄÄRTPABERITEHINGU ALGATAMINE 

3.1 Väärtpaberitehingu tegemiseks esitab Klient Pangale Korralduse. 
3.1.1 Väärtpaberite ostu-müügitehingu tegemiseks võib Klient esitada 
Pangale kokkuleppe- või turuhinnaga Korraldusi, Limiitkorraldusi, aga 
samuti Panga poolt määratud muud tüüpi Korraldusi. 
3.1.2 Väärtpaberite märkimiseks esitab Klient selliste väärtpaberite 
emissioonitingimustes sätestatud tingimustele vastava Korralduse. 
3.2 Väärtpaberitehingu Korralduse olulisteks tingimusteks on: 
3.2.1 Väärtpaberitehingu sisu määratlus (ost, müük, märkimine); 
3.2.2 Korralduse tüüp (turuhinnaga Korraldus, Limiitkorraldus vm.); 
3.2.3 väärtpaberi määratlus; 
3.2.4 Väärtpaberitehingu maht ehk Väärtpaberitehingu objektiks 
olevate väärtpaberite kogus; 
3.2.5 väärtpaberi hind või selle määramise tingimused 
(kokkuleppehind, turuhind, hinnatase, hinnapakkumine vms.); 
3.2.6 Tehingukontode määratlus. 

3.3 Kui vastava väärtpaberite emissioonitingimustega on väärtpaberite 
märkimiseks esitatavas Korralduses nõutavad teistsugused või 
täiendavad olulised tingimused, siis peab väärtpaberite märkimise 
Korraldus sisaldama sellistes emissioonitingimustes sätestatud 
tingimusi. 
 

4. VÄÄRTPABERITEHINGU KÄIK 

4.1 Kokkuleppehinnaga Korralduses sätestatud Väärtpaberitehingu 
teeb Pank Korralduse vastuvõtmisel kokkulepitud hinnaga. 
Turuhinnaga Korralduses sätestatud Väärtpaberitehingu täidab Pank 
Kliendi jaoks kooskõlas Panga korralduste parima täitmise korraga. 
4.2 Limiitkorralduses sätestatud Väärtpaberitehingu teeb Pank nii, et: 
4.2.1 müügitehingu objektiks olevate väärtpaberite ühiku hind ei oleks 
väiksem kui Kliendi poolt kehtestatud alampiir; 
4.2.2 ostutehingu objektiks olevate väärtpaberite ühiku hind ei oleks 
suurem kui Kliendi poolt kehtestatud ülempiir. 
4.3 Väärtpaberite märkimise Korralduse täidab Pank käesolevates 
Teenusetingimustes sätestatud korras, kui selliste väärtpaberite 
emissioonitingimustest ei tulene teisiti. 
 

5. ARVELDUSED 

5.1 Kliendi Korralduse alusel tehtud Väärtpaberitehingust tulenevad 
arveldused ja/või registrikanded sooritatakse vastava 
Väärtpaberitehingu Väärtuspäeval. 
5.1.1 Väärtpaberite ostutehingu korral kannab Pank Kliendi 
Tehingukontole sellise ostutehinguga ostetud väärtpaberid ning 
debiteerib samaaegselt Kliendi Tehingukontolt selliste väärtpaberite 
ostuhinna ning Kliendi poolt antud Tehinguga seoses tasumisele 
kuuluvad teenustasud. 
5.1.2 Väärtpaberite müügitehingu korral kannab Pank Kliendi 
Tehingukontole väärtpaberite müügist laekunud summa  ning 
debiteerib samaaegselt Kliendi Tehingukontolt selle Tehinguga 
müüdud väärtpaberid. Väärtpaberite müügist saadud vahenditest peab 
Pank kinni müügitehinguga seoses tasumisele kuuluvad teenustasud. 
5.1.3 Väärtpaberite märkimisest tulenevad arveldused teostab Pank 
käesolevates Teenusetingimustes sätestatud korras, kui selliste 
väärtpaberite emissioonitingimustest ei tulene teisiti. 
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