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Mõisted
Digikassa makse on toiming, mille käigus pank liidab iga kalendripäeva lõpus igalt kaardimakselt täiseurost puudu jäänud
sendid kokku ja teeb nimetatud summas makse kliendi kontolt kliendi kogumishoiusele.
Kaardimakse on kontolt deebetkaardiga tehtud makse.
Klient on füüsiline isik, kes kasutab Digikassa teenust.
Kogumishoius on lepinguga seotud kogumishoius.
Konto on lepinguga seotud arvelduskonto.
Leping on panga ja kliendi vaheline Digikassa leping, mille kohaselt osutab pank Digikassa teenust.
Pank on AS SEB Pank.

Üldsätted
1.
2.
3.

4.

Leping reguleerib Digikassa teenuse kasutamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.
Lepingu alusel hoiustatavate valuutade loetelu, lepingu haldamise teenustasud jms kehtestab pank. Klient saab
sellekohase teabega tutvuda pangakontoris ja panga kodulehel www.seb.ee.
Enne lepingu sõlmimist peavad kliendil olema pangaga sõlmitud arvelduskonto, kogumishoiuse ja deebetkaardi
leping. Klient võib Digikassa lepinguga siduda ainult ühe enda nimel avatud konto ja ühe enda nimel avatud
kogumishoiuse. Konto kasutamiseks võib olla välja antud mitu deebetkaarti.
Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pank ja klient panga üldtingimustest ning arvelduskonto lepingu
tingimustest.

Digikassa makse kogumishoiusele
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Pank arvestab iga kalendripäeva lõpus igalt kaardimakselt täiseurost puudu jäänud sendid kokku, summeerib need ja
teeb nimetatud summas Digikassa makse kliendi kontolt kliendi kogumishoiusele.
Lepingu allkirjastamisega annab klient pangale nõusoleku Digikassa maksete tegemiseks.
Kui Digikassa makse ja teenustasu summa on suurem kui konto jääk, siis jätab pank Digikassa makse tegemata. Pank
ei tee makset osaliselt ega kanna makse tegemist üle järgmisesse kalendripäeva.
Kaardimaksete arvestusse lähevad kõikide kontoga seotud deebetkaartide kaudu algatatud maksed (makse
kaupmehe juures, internetis tehtud kaardimakse jms), mis on kontolt kalendripäeva jooksul maha võetud.
Broneeritud kaardimakse arvestusse ei lähe.
Kui klient vaidlustab mõne kaardimakse, mille alusel on tehtud Digikassa makse, siis pank nimetatud kaardimakselt
kogumishoiusele kantud summat kontole tagasi ei kanna.
Kui kliendi kontoga on seotud muid püsi- või e-arve lepinguid või kliendi algatatud tulevikumakseid ning kontol
olevast summast ei jätku kõikide lepingute täitmiseks, siis sooritab pank Digikassa makse viimases järjekorras.
Pank peatab Digikassa makse tegemise, kui konto arestitakse või blokeeritakse seadusest, panga üldtingimustest või
arvelduskonto lepingust tuleneval alusel.
Digikassa maksete kohta on kliendil õigus saada teavet arvelduskonto lepingus määratud korras konto väljavõtte
kaudu.

Väljamakse kogumishoiuselt
13.

Klient saab kogumishoiuselt teha väljamakse kogumishoiuse lepingus määratud korras.

Teenustasud
14.
15.

Klient maksab pangale teenustasu panga hinnakirja kohaselt.
Pank võib võtta lepinguga seotud teenustasud maha kliendi kontolt.

AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 TALLINN

tel 372 665 5100
e-post info@seb.ee

Järelevalveasutus: Finantsinspektsioon
Sakala 4, 15030 TALLINN

tel 372 668 0500
e-post: info@fi.ee

2

Digikassa lepingu tingimused

Lepingu kehtivus ja lõpetamine
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Leping on sõlmitud tähtajatuna.
Leping lõpeb automaatselt, kui
17.1. kontolt ei ole 180 järjestikuse kalendripäeva jooksul tehtud kogumishoiusele ühtegi Digikassa makset (sh
aresti või blokeeringu tõttu);
17.2. lõpeb Digikassa lepinguga seotud arvelduskonto või kogumishoiuse leping.
Klient võib lepingu igal ajal üles öelda, esitades pangale sellekohase avalduse. Lepingu lõpetamine ei lõpeta
kogumishoiuse lepingut.
Pank võib lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest kliendile kaks kuud ette üldtingimustes määratud viisil.
Pank võib lepingu erakorraliselt üles öelda seadusest või panga üldtingimustest tuleneval alusel.
Lepingu lõpetamise päeval kontolt tehtud kaardimaksetelt pank Digikassa makset ei tee.

Lepingu muutmine
22.

Pank võib lepingu tingimusi muuta, teatades kliendile muudatusest enne selle jõustumist üldtingimustes määratud
tähtajal ja viisil. Kui klient etteteatamisperioodi jooksul lepingut üles ei ütle, siis loetakse, et ta on muudatusega nõus.
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