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Käesolev leping (edaspidi leping) on sõlmitud AS-i SEB Pank 

(edaspidi pank) ja pangas kontot omava isiku (edaspidi klient) 

vahel, eesmärgiga reguleerida kliendi ja panga vahelisi suhteid 

kiirteavitamise teenuse kasutamisel. Lepinguga volitab klient 

panka edastama lepinguga määratud korras teateid lepingus 

määratud sündmustest.  

1. Kiirteavitamine on pangateenus, mis võimaldab kliendil saada 

infot lepingus määratud kanali vahendusel lepingus fikseeritud 

sündmustest.  

2. Pangal on õigus kiirteavitamise teenuse vahendusel 

teavitatavate sündmuste loetelu igal ajal täiendada ja/või muuta.  

3. Klient aktsepteerib, et lepingu raames võib pank edastada 

kliendile lepinguga määratud infot kolmandate isikute kaudu (näit: 

mobiilside-operaator).  

4. Pank edastab lepinguga määratud info ainult kliendi poolt 

määratud kanali aadressile.  

5. Klient kohustub tegema kõik endast oleneva, et lepingu raames 

edastatava info saamise kanal oleks kaitstud ja kättesaamatu 

kolmandatele isikutele ning tagama, et info edastamise kanalit ei 

kasutata kolmandate isikute poolt. Kliendi poolt nimetatud 

kohustuste täitmata jätmise korral kannab klient kiirteavitamise 

teenuse vahendusel edastatava info kolmandatele isikutele 

teatavaks saamise riski.  

6. Klient kohustub viivitamatult teavitama panka 

mobiilsideoperaatoriga sõlmitud mobiilsidelepingu lõppemisest ja 

mobiiltelefoni numbri vahetumisest. 

7. Pank ei ole vastutav oma kohustuste täitmata jätmisest 

tulenevatest kahjudest, kui need on põhjustanud vääramatud jõud 

või mõni muu pangast sõltumatu asjaolu.  

8. Kiirteavitamise teenuse eest tasub klient teenustasu vastavalt 

panga hinnakirjale. Pangal on õigus kliendi kontolt kinni pidada 

hinnakirja järgsed teenustasud toimunud teavitamiste eest.  

9. Pangal on õigus peatada lepingu täitmine, kui kliendil on panga 

ees võlgnevus vähemalt ühe päeva teenustasude ulatuses. 

Teenustasu võla tõttu peatatud leping aktiveerub automaatselt 

hiljemalt teenustasu võla likvideerimisele järgneval päeval.  

10. Pangal on õigus muuta ühepoolselt lepingu tingimusi ja 

hinnakirja teatades muudatustest eelnevalt kliendile panga 

üldtingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel. Kui muudatused 

ei ole kliendile vastuvõetavad, on kliendil õigus leping üles öelda 

tutvumistähtaja jooksul täites eelnevalt kõik lepingust tulenevad 

kohustused. Kui klient ei ole selle tähtaja jooksul lepingut üles 

öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. 

11. Kliendil on õigus igal ajal leping üles öelda.  

12. Pangal on õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest 

üldtingimustes sätestatud korras tarbijast kliendile vähemalt 2 

kuud ette ning teistele klientidele vähemalt 1 kuu ette. 

13. Pangal on õigus blokeerida kiirteavitamise teenuse kasutamine 

või leping erakorraliselt ilma etteteatamise tähtaega järgimata 

üles öelda, kui pangale on saanud teatavaks asjaolu, et konto 

omaniku või kasutaja ja mobiilsideoperaatori vahel sõlmitud 

mobiilsideleping on lõppenud või kui konto omaniku või kasutaja 

mobiiltelefoni number on vahetunud. 

14. Leping lõpeb kui: 

14.1 Pank on saanud teate füüsilisest isikust kliendi surma kohta; 

14.2 on lõppenud Panga ja kliendi vahel sõlmitud arvelduskonto 

leping. 

15. Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne lepingu lõppemist 

tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega 

rahuldamist.  

16. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pank ja klient 

panga üldtingimustest ning kliendi ja panga vahel sõlmitud 

arvelduskonto lepingust.  

17. Lepingu täitmise käigus tekkivad osapoolte vaidlused 

lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.  

 


