=
=
=
ÄRIKLIENDI PAKETI TINGIMUSED
Kehtivad alates 01.11.2011
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1. Ärikliendi pakett (edaspidi pakett) on kliendile kindla
kuutasu eest AS-i SEB Pank (edaspidi pank) poolt
pakutav panga toodete/teenuste kogum. Paketis
sisalduvate toodete/teenuste nimekiri koos vastavate
toodete/teenuste hindadega on toodud panga kodulehel
www.seb.ee ja kättesaadav pangakontorites.
2. Paketi kuutasu ja soodushinnaga paketi kuutasu on
kindlaks määratud panga hinnakirjaga.
2.1 Paketi kuutasust on kliendil õigus saada täiendavat
soodustust kui tal on eelnevalt sõlmitud pangalingi
leping, maksekaartide teenindamise leping, krediitkaardi
leping, laenu-, liisingu- või faktooringuleping. Juhul, kui
mõni nimetatud lepingutest sõlmitakse paketilepingu
kehtivuse ajal, rakendub soodushinnaga paketileping
sõlmimisele järgneva kuu esimesest kuupäevast
automaatselt.
3. Pank debiteerib paketi kuutasu kliendi kontolt üks kord
kuus sama kuu eest kuu esimese kümne päeva jooksul.
4. Paketi esmakordsel valimisel saab paketi kehtivusaja
alguskuupäevaks valida avalduse esitamise kuupäeva
või avalduse esitamise kuupäevale järgneva kalendrikuu
esimese kuupäeva. Kui paketi esmakordsel valimisel
hakkab pakett kehtima hiljem, kui kalendrikuu esimesest
kuupäevast, tuleb paketi kehtima hakkamise kuu eest
tasuda paketi kuutasu täies ulatuses. Nimetatud tasu
debiteerib
pank
kontolt
paketi
kehtivusaja
alguskuupäevast järgneval päeval.
5. Paketti vahetada, avalduses toodud kuutasu
debiteerimise
arvelduskontot
muuta
või
paketi
kohaldamise lõpetamisel paketti uuesti valida saab
üksnes uue avalduse esitamisega.
6. Paketi vahetamisel ja paketi lõpetamisel paketi uuesti
valimine jõustub vastava avalduse esitamisele järgneva
kalendrikuu esimesest kuupäevast.
7. Paketi vahetamise korral tunnistatakse eelmine pakett
automaatselt kehtetuks alates uue paketi jõustumise
hetkest (p 6).
8. Klient ei saa paketti panga pakutavate muude
pakettide vastu vahetada, kui kliendil on panga ees
paketist tulenevaid võlgnevusi.
9. Kui kliendi avalduses määratud arvelduskontol ei ole
paketi kuutasu debiteerimise hetkel piisavalt vahendeid,
on pangal õigus debiteerida tasumisele kuuluvad
summad kliendi teistelt kontodelt pangas. Sealhulgas on
pangal õigus vajadusel konverteerida vajalik summa
konto(de)l olevast muust valuutast.
10. Kliendil on õigus esmakordsel paketi valimisel
võimaldada kuni kolmele erakliendile panga poolt
kindlaks määratud soodustusi. Soodustuste nimekiri on
toodud panga kodulehel www.seb.ee ja kättesaadav
pangakontoris.
10.1 Erakliendile soodustuste võimaldamiseks esitab
klient pangale avalduse internetipanga või pangakontori
kaudu, märkides avalduses nende isikute nimed ja
isikukoodid. Isikukood peab vastama Eesti isikukoodi
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standardile. Nimetatud andmete esitamisega kinnitab
klient:
10.1.1 et eeltoodud isikud on andnud nõusoleku oma
isikuandmete edastamiseks pangale eesmärgiga
töödelda
nende
isikuandmeid
ärikliendi
poolt
võimaldatavate eraisiku soodustuste rakendumiseks.
10.1.2 et nõustub avaldama avalduses märgitud
eraisikutele soodustust võimaldava ärikliendi nime.
11. Pakett lõpeb:
11.1 kliendi algatusel, esitades pangale vastava
avalduse panga poolt kehtestatud vormil. Pakett lõpeb
vastavalt kliendi avalduses toodule kas avalduses
toodud päeval või avalduse esitamise kalendrikuu
viimasel päeval. Kui pakett lõpeb kuu kestel, ei tagasta
pank kliendi poolt vastava kuu eest tasutud kuutasu.
11.2 panga algatusel:
11.2.1 kui klient võlgneb pangale kuutasusid summas,
mis kokku moodustavad vähemalt kahekordse kuutasu
summa, siis lõpetab pank paketi päeval, mil vastav
võlgnevuse summa täitub, sellest klienti eraldi
teavitamata.
11.2.2 mis tahes põhjusel, teavitades paketi lõppemisest
kliendile panga üldtingimustes toodud viisil vähemalt
üks kuu ette, välja arvatud p 11.2.1 toodud juhul.
12. Paketi lõppemise hetkest hakkab kliendile kehtima
panga tavahinnakiri, kui pank ja klient ei lepi teisiti
kokku.
13. Pangal on õigus igal ajal paketi tingimusi, sh paketti
kuuluvate toodete/teenuste komplekti ja hindu muuta,
teatades sellest kliendile panga üldtingimustega
sätestatud korras.
14. Kliendi ja panga vahelistele suhetele kohaldatakse
ka
panga
üldtingimusi,
arveldustingimusi
ja
arvelduskonto lepingu tingimusi, SEB paketi tingimusi ja
rahvusvahelise deebetkaardi lepingu tingimusi.
15. Panga ja kliendi vahelised vaidlused lahendatakse
läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised tulemusi ei anna,
lahendatakse vaidlus vastavalt panga üldtingimustes
toodud korrale.=
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