ARVELDUSKONTOLEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 22.05.2010

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Arvelduskontoleping e arveldusleping (edaspidi Leping)
reguleerib AS-i SEB Pank kui kontopidaja (edaspidi pank) ja
kontoomaniku (edaspidi klient) vahelisi suhteid arvelduskonto
kasutamisel.
1.2 Arvelduskonto e maksekonto (edaspidi konto) on
pangakonto, millel pank kajastab kliendi raha, kliendi
korraldusel tehtud maksed ja kliendi kasuks laekunud maksed,
samuti muud kontol oleva rahaga seotud toimingud.
1.3 Klient võib oma nimel avada mitu kontot, välja arvatud
juhul, kui kliendi olemasolevad kontod pangas on arestitud või
kliendil on pangaga sõlmitud lepingutest tulenev võlgnevus.
1.4 Pank hoiab tähtajatult saladuses kõiki andmeid, mis on
talle teatavaks saanud suhtest kliendiga, sh andmeid kliendi,
tema konto ja maksetehingute kohta (kliendi pangasaladus).
Pangal on õigus avaldada kliendi pangasaladust kolmandatele
isikutele, kui see tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest või
panga üldtingimustest.
1.5 Kõikides kontoga seotud panga ja kliendi vahelistes
suhetes, mida Leping ei käsitle, juhindutakse panga
arveldustingimustest ja panga üldtingimustest.
1.6 Kliendil on õigus igal ajal saada pangalt tasuta teavet
Lepingu tingimuste kohta.
1.7 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
2. VÄLISVALUUTA HOIDMINE KONTOL
2.1 Konto põhivaluuta on Eesti Vabariigis kehtiv valuuta, kui
klient pole Lepingus määranud teisiti. Klient võib oma
korraldusega põhivaluutat muuta.
2.2 Kontol võib hoida ainult panga noteeritud valuutat. Klient
määrab kontol hoitavad valuutad Lepingus ja võib Lepingu
kehtivuse ajal valuutasid muuta.
2.2.1 Pangal on õigus valuuta noteerimine lõpetada teatades
sellest kliendile, kes vastavat valuutat kontol hoiab,
üldtingimustes sätestatud tähtaegadel ja korras. Pank
konverteerib noteerimise viimasel päeval kliendi kontol oleva
vastava valuuta jäägi konto põhivaluutasse panga määratud
kursi alusel.
2.3 Kui kliendi kontole laekub summa valuutas, mis on
Lepingus määramata, siis konverteerib pank selle tehingu
tegemise päeval panga määratud kursi alusel konto
põhivaluutasse, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Valuutade
konverteerimisel kasutatavad vahetuskursid on avaldatud
panga kodulehel www.seb.ee ja kättesaadavad pangakontorist.
2.4 Välisvaluutas tehtavate tehingute ja toimingute suhtes on
pangal õigus kohaldada kõiki tingimusi ja piiranguid, mis on
kehtestatud selle valuuta päritolumaal ja mis mõjutavad panka
tehingute tegemisel selles valuutas.
2.5 Välisvaluutas tehtud maksetehingute täitmise kord on
sätestatud panga arveldustingimustes.
3. KONTO KASUTAMINE
3.1 Pank krediteerib kontot kliendi kasuks laekunud maksete
ulatuses ja debiteerib kontot kliendi korralduse alusel või muul
seaduses sätestatud juhul.
3.2 Kliendil on õigus kontot kasutada erinevatel viisidel, valides
panga poolt pakutavate teenuste hulgast sobiva ja sõlmides
pangaga vastava lepingu.
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3.3 Klient kasutab kontot isiklikult või seadusjärgse esindaja või
volitatud esindaja kaudu.
3.4 Klient või tema esindaja peab konto kasutamise õigust
pangale aktsepteeritaval viisil tõendama. Pangal on õigus
tehingu tegemisest keelduda, kui pangal tekib kahtlus, et
kontot kasutada sooviv isik ei ole selleks õigustatud,
sealhulgas on pangal õigus mitte aktsepteerida lihtkirjalikku
volikirja. Sellisel juhul pank ei vastuta tehingu tegemisest
keeldumise tõttu tekkinud kahju eest.
3.5 Kliendil on õigus teha tehinguid kontol oleva rahasumma
ulatuses, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.6 Klient saab teavet konto jäägi ja tehtud tehingute kohta
nõudmisel pangakontorist või regulaarsete väljavõtete teel
pangaga kokkulepitud tingimuste kohaselt või pangaga
sõlmitud teenuselepingu (nt internetipank, pangakaart,
kiirteavitamine jms) kaudu.
3.6.1 Kui kliendil ei ole vastavat teenuselepingut sõlmitud ja ta
ei ole pangaga kokku leppinud regulaarse kontoväljavõtte
edastamises, on tal nõudmisel õigus üks kord kalendriaastas
saada pangakontorist tasuta kontoväljavõte kalendriaasta
tehingute kohta.
4. KLIENDI MAKSEKORRALDUSED E MAKSEJUHISED
4.1 Maksejuhise algatamine
4.1.1 Klient esitab maksejuhised pangale kirjalikult või mõnel
muul poolte vahel kokkulepitud viisil: nt pangaga sõlmitud
lepingus kokkulepitud korraldusena või maksevahendi
(pangakaart, internetipank jms) teel. Maksejuhis võib olla antud
ühe- või mitmekordsete maksete tegemiseks.
4.1.2 Pangal on õigus eeldada, et talle esitatud kliendi
maksejuhise sisu vastab kliendi tahtele.
4.1.3 Pank võtab täitmiseks üksnes sellise kliendi algatatud
maksejuhise, mis on esitatud kliendi ja panga vahel
kokkulepitud viisil ja milles on esitatud kõik panga nõutud
andmed.
4.1.4 Klient on makse algatamisega nõustunud (makse
autoriseerinud), kui ta ise või tema esindaja on maksejuhise
allkirjastanud või nõusolek maksejuhise täitmiseks on antud
maksevahendi (nt internetipank) teel või pangaga sõlmitud
lepingus. Klient võib nõusoleku anda ka tagantjärgi
heakskiiduna.
4.2 Maksejuhise kättesaamine
4.2.1 Pank loeb kliendi algatatud maksejuhise kättesaaduks:
a) kui klient on pangale esitanud kõik maksejuhise täitmiseks
vajalikud panga nõutud andmed ja
b) kliendi kontol olevast või kliendi makstud sularaha summast
piisab maksejuhise täitmiseks ja teenustasude tasumiseks.
4.2.2 Kui pank saab maksejuhise kätte päeval, mis ei ole
panga arvelduspäevaks, loetakse maksejuhis kättesaaduks
sellele järgneval arvelduspäeval.
4.2.3 Maksejuhise kättesaamisel on pangal õigus nõuda
kliendilt dokumentaalset kinnitust tehingu tegemiseks
kasutatava raha seadusliku päritolu kohta.
4.2.4 Panga kehtestatud ülekande piirsummast alates on
pangal õigus küsida maksejuhise täitmiseks kliendilt
lisakinnitust.
4.3 Maksejuhise täitmine ja täitmisest keeldumine
4.3.1 Pank
täidab
kliendi
maksejuhise
panga
arveldustingimustes sätestatud tähtaegadel.
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4.3.2 Pank keeldub maksejuhise täitmisest, kui kontol ei ole
vajalikus valuutas piisavalt raha maksejuhise täitmiseks ja
teenustasu tasumiseks ning kliendiga ei ole kokku lepitud
teisiti.
4.3.3 Pank ei ole kohustatud kliendi maksejuhist täitma, kui
klient ei esita p 4.2.3 või 4.2.4 kohast kinnitust või kui täitmisest
keeldumine tuleneb pangale täitmiseks kohustuslikust
ettekirjutusest või õigusaktidest.
4.3.4 Kliendi kontonumber on kordumatuks tunnuseks, mille
alusel pank täidab kliendi kasuks laekunud maksed, st makse
kandmisel kontole kontrollib pank vaid kontonumbri vastavust
ja ei vastuta kliendi ees, kui vale kontonumbri tõttu jääb
maksejuhis täitmata või täidetakse valesti.
4.3.5 Klient saab teavet maksejuhise täitmisest või täitmisest
keeldumisest ja selle põhjustest sõltuvalt maksejuhise
esitamise kanalist kas viivitamatult klienditeenindajalt või
pangaga sõlmitud teenuselepingu kaudu. Klient saab
maksejuhise täitmise kohta teavet ka kontoväljavõttelt või
nõudmisel pangakontorist. Maksejuhise täitmisest keeldumise
põhjusi ei pea teatama, kui pank rikuks sellega talle mõne
õigusaktiga pandud kohustust.
4.4 Maksejuhise tagasivõtmine
4.4.1 Klient saab maksejuhise tagasi võtta vaid juhul, kui pank
ei ole tagasivõtmise avalduse saamise ajaks maksejuhist
täitma asunud. Maksejuhiste tagasivõtmise täpsem kord on
reguleeritud panga arveldustingimustes.
5. EKSLIKULT TEHTUD KANDED
5.1 Kui kliendi kontole on aluseta kantud summa, on klient
kohustatud viivitamatult pärast valekande avastamist sellest
pangale teatama ja tagama summa säilimise.
5.2 Pangal on õigus kliendi nõusolekut küsimata blokeerida
ja/või debiteerida kliendi kontolt panga eksimuse tõttu kontole
alusetult kantud summad.
5.3 Kui pank on eksinud maksejuhise täitmisel summa,
selgituse, viitenumbri või muude makse rekvisiitidega, siis on
pangal õigus debiteerida kliendi kontot kliendi nõusolekuta
paranduskande tegemiseks ja teha makse täpses vastavuses
maksejuhise andmetele.
5.4 Pank teavitab klienti p. 5.2. ja 5.3. alusel tehtud
toimingutest üldtingimustes sätestatud viisil.
5.5 Pank ja klient on kohustatud kontole sularahas
sissemakstavad summad enne sissemaksmist ja kontolt
väljamakstavad summad vahetult kättesaamisel üle lugema
ning esitama pretensioonid kohe ja kohapeal.
6. INTRESS
6.1 Pank maksab kliendile kontol oleva raha eest intressi
vastavalt panga kehtestatud määrale, kui ei ole kokku lepitud
teisiti.
6.2 Pank arvestab intressi lähtudes tegelikust päevade arvust
ja 360 päevasest aastast, kui ei ole kokku lepitud teisti.
6.3 Info kontole kehtivate intressimäärade ja intressi
arvestamise aluste kohta on avaldatud panga kodulehel
www.seb.ee. Klient saab selle kohta infot ka pangakontorist.
6.4 Pank kannab intressi kliendi kontole üks kord aastas
jaanuari kuu jooksul eelmise kalendriaasta eest ja Lepingu
lõppemisel.
6.5 Pank teavitab klienti kontole kehtiva intressimäära
muutmisest üleriigilise levikuga päevalehe vahendusel ja
panga kodulehe kaudu 2 kuud ette. Pank ei teavita klienti konto
intressimäära tõstmisest.
7. TEENUSTASUD
7.1 Klient tasub pangale teenustasu konto avamise, haldamise,
maksejuhiste täitmise ja muude kontoga seotud toimingute
eest panga hinnakirja kohaselt, kui ei ole kokku lepitud teisti.

Pank tagastab kliendi poolt ettemakstud teenustasud lepingu
lõppemisel üldtingimustes sätestatud tingimustel.
7.2 Pangal on õigus kontolt debiteerida kõik Lepingust ja
kontoga seotud muudest lepingutest, sh krediidi- ja
väärtpaberitehingute lepingutest, tulenevad maksed, samuti
võlgnevused, teenustasud, viivised, leppetrahvid ja muud tasud
eespool nimetatud lepingute ja panga hinnakirja kohaselt.
7.3 Teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad
debiteerib pank kontolt valuutas, milles tehing sooritati tehingu
tegemise päeval kehtiva panga määratud kursi alusel, kui
kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti. Vastava valuuta
puudumise korral konverteerib pank vajaliku summa kontol
olevast põhivaluutast või muust valuutast.
7.4 Kui kliendi kontol puudub raha või ei ole seda teenustasude
ning muude panga ja kliendi vahel sõlmitud lepingutest
tulenevate summade debiteerimiseks piisavalt, on pangal õigus
debiteerida nimetatud summad teistelt sama kliendi kontodelt,
sealhulgas kontol olevast mis tahes valuutast, omal valikul.
8. POOLTE VASTUTUS
8.1 Klient vastutab tema poolt pangale esitatud maksejuhises
esinevate vigade, puuduste, ebatäpsuste ja edastusvigade
eest.
8.1.1 Pank ei vastuta ülekande tegemata jätmise või valesti
täitmise, sh hilinemise eest, kui see oli tingitud kliendi antud
vigasest või puudulikust maksejuhisest või kui ülekande jättis
tegemata või täitis valesti kliendi valitud maksevahendaja.
8.2 Pank vastutab kliendi nõusolekuta kontolt algatatud
maksete eest. Sellisel juhul tagastab pank kliendile viivitamata
maksesumma ja kinnipeetud teenustasud
8.3 Panga vastutus kontolt algatatud maksete täitmise eest
8.3.1 Pank kui maksja kontopidaja vastutab, et kliendi
algatatud makse jõuaks panga arveldustingimustes sätestatud
tähtajaks ja mahaarvamisteta saaja panka, kui käesolevas jaos
ei ole ette nähtud teisti.
8.3.1.1 Kui makse on hilinenud, maksab pank kliendi
nõudmisel maksesummalt viivist seadusega kehtestatud
määras iga viivitatud päeva eest kuni maksesumma jõudmiseni
saaja panka.
8.3.1.2 Kui pank või tema valitud maksevahendaja on teinud
maksesummalt õigustamatuid mahaarvamisi, siis edastab pank
mahaarvatud summad viivitamatult saajale.
8.3.2 Kui pank on jätnud maksejuhise täitmata, teeb ta kõik
vajaliku, et maksejuhis saaks täidetud või tagastab kliendi
nõudmisel maksesumma kliendi kontole. Viimasel juhul
tagastab pank kliendile kõik maksejuhise täitmisega seoses
tasutud teenustasud ja hüvitab muud maksejuhise täitmata
jätmisega seotud otsesed kulud.
8.4 Panga vastutus kontole laekunud maksete täitmise
eest
8.4.1 Pank kui saaja kontopidaja vastutab, et laekumised oleks
kliendi kontole kantud panga arveldustingimustes sätestatud
tähtajaks.
8.4.1.1 Kui pank ei krediteeri laekumisi õigeaegselt kliendi
kontole, siis maksab ta kliendi nõudmisel viivist seadusega
sätestatud määras iga viivitatud päeva eest.
8.4.1.2 Pank täidab kontole laekunud maksed kooskõlas
kordumatu tunnusega, milleks on saaja kontonumber. Kui
maksejuhises esitatud kontonumber on vale, ei vastuta pank
maksejuhise täitmata jätmise või valesti täitmise eest, seda ka
juhul, kui maksejuhises on lisaks kordumatule tunnusele
esitatud muid täiendavaid andmeid saaja kohta.
8.5 Tarbijast klient on kohustatud panka teavitama
autoriseerimata või valesti täidetud maksest viivitamata pärast
sellest teadasaamist, kuid mitte hiljem, kui 13 kuu jooksul
arvates konto debiteerimise kuupäevast. Muu klient peab
pangale vastava teate saatma hiljemalt 3 kuu jooksul arvates
konto debiteerimise kuupäevast.

8.6 Vastutuse piirangud
8.6.1 Pank ei vastuta p. 8.3.1.1, 8.3.2 ja 8.4.1.1 alusel, kui
maksejuhis on täidetud kooskõlas kliendi poolt esitatud
kordumatu tunnusega. Sellisel juhul aitab pank kliendi
nõudmisel võimaluste piires maksesummat tagasi saada,
aidates kindlaks teha maksetehinguga seotud asjaolud ja
teavitades klienti tulemustest. Pangal on õigus võtta selle eest
kliendilt teenustasu panga hinnakirja kohaselt.
8.6.2 Pank vastutab otsese kahju eest, mis on põhjustatud
panga tahtlusest või raskest hooletusest. Pank ei vastuta
kaudse kahju ja saamata jäänud tulu eest.
8.6.2.1 Pank ei vastuta maksejuhise täitmisest keeldumise,
täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest ega sellest
tuleneva kahju eest, kui selle põhjuseks on asjaolu, et pank
täidab õigusaktidest või muudest pangale kohalduvatest
regulatsioonidest/ettekirjutustest tulenevat kohustust.
8.6.3 Kui maksetehingut ei tehta eurodes või muu Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik) valuutas
või kui makse algataja panga või saaja panga asukoht on mujal
kui lepinguriigis, siis pank ei vastuta maksevahendajate, sh
panga valitud maksevahendajate poolt maksesummast tehtud
mahaarvamiste, samuti maksevahendajate poolt maksejuhise
täitmata jätmise või valesti täitmise eest ning sellest tuleneva
kahju eest.
8.6.4 Pank ei vastuta nõuete eest, mis on esitatud pärast p. 8.5
nimetatud tähtaegade möödumist.
9. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
9.1 Leping jõustub selle allakirjutamisest ja on sõlmitud
määramata tähtajaks.
9.2 Pangal on õigus Lepingu tingimusi ühepoolselt muuta,
teatades sellest kliendile enne muudatuste jõustumist panga
üldtingimustes sätestatud tähtaegadel ja korras. Kliendil on
õigus muudatustega mittenõustumisel Leping p 9.3 alusel üles
öelda. Kui klient ei ole etteteatamistähtaja jooksul Lepingut
üles öelnud, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud.
9.3 Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda, välja arvatud
juhul, kui kliendil on pangaga sõlmitud lepinguid, mis eeldavad
konto olemasolu või kui kliendil on panga ees täitmata
kohustusi või kui kliendi kontod pangas on arestitud.
9.4 Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades
tarbijast kliendile 2 kuud ette ja muule kliendile 1 kuu ette, kui
kliendi konto jääk või kontol hoitavate valuutade jääk kokku on
väiksem kui summa, mis vastab 10 eurole ja klient ei ole kontot
12 kuu jooksul kasutanud ning ei ole etteteatamistähtaja
jooksul arveldamist alustanud, miinimumsummat taastanud või
avaldanud soovi konto säilitamiseks.
9.5 Pangal on õigus juriidilisest isikust kliendiga sõlmitud
Leping sõltumata põhjusest korraliselt üles öelda, teatades
kliendile 3 kuud ette.
9.6 Pangal on õigus Leping ühepoolselt erakorraliselt
etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui klient rikub
oluliselt panga üldtingimustest või Lepingust tulenevat
kohustust või kui pangal on üldtingimustest tulenev alus
Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.
9.7 Pank saadab kliendile Lepingu korralise või erakorralise
ülesütlemise teate üldtingimustes sätestatud viisil.
10. LEPINGU LÕPPEMISE TAGAJÄRJED
10.1 Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist
tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega
rahuldamist.
10.2 Lepingu lõppemisel kannab pank kliendi kontole
väljamaksmisele kuuluva intressi ning peab kontolt kinni kõik
tasumata teenustasud ja kliendi võlgnevused pangale. Pank
maksab kontol oleva raha jäägi välja kliendile või tema

osutatud kolmandale isikule või kannab selle kliendi määratud
kontole.
10.3 Kahe kuu möödumisel Lepingu lõppemisest sulgeb pank
kliendi konto. Kui selle aja jooksul laekub pangale kliendi
kasuks makse, võtab pank selle vastu konverteerides makse
konto põhivaluutasse makse vastuvõtmise päeval kehtiva
panga määratud kursi alusel. Pank kannab raha kliendi ja
panga vahelise kokkuleppe kohaselt kliendi määratud kontole
või teavitab laekumisest klienti ja maksab raha välja kliendi
esimesel nõudmisel.
10.3.1 Lepingu lõppemise järgset kahekuulist maksete
vastuvõtmise perioodi ei kohaldata kliendi suhtes, kellega
Leping on üles öeldud panga algatusel erakorraliselt
üldtingimuste p 11.2 ja 11.3 sätestatud alustel, kui seadusest ei
tulene teisti.
10.4 Pärast Lepingu lõppemist panga valduses olevale kliendi
rahale pank intressi ei maksa.
10.5 Lepingu lõppemise momendist loetakse kõik kontoga
seotud lepingud lõppenuks ja neist lepingutest tulenevate
kohustuste täitmise tähtaeg saabunuks, kui ei ole kokku lepitud
teisiti.
10.6 Suletud kontot uuesti ei avata.

