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Üldsätted
1.  AS SEB Pank (edaspidi pank) edastab orderi, mille klient on internetipangas esitanud Eesti, Läti või Leedu turul 

kaubeldava väärtpaberiga tehingu tegemiseks, automaatselt turu kauplemissüsteemi siinsete tingimuste alusel.

2.  Nende tingimustega reguleerimata küsimustes, sealhulgas mõistete defineerimisel, kohalduvad

• panga üldtingimused ning väärtpaberikonto ja -tehingute tingimused ning

• nendes viidatud dokumendid.

3.  Klient saab orderi täitmise staatuse kohta pangast infot e-posti või muu elektroonilise kanali kaudu.

Orderi edastamine
4.  Pank edastab internetipanga kaudu esitatud orderi Eesti, Läti või Leedu turu kauplemissüsteemi, kasutades selleks 

orderite automaatse edastamise süsteemi.

5.  Pank hoolitseb orderite automaatse edastamise süsteemi pideva korrasoleku ja toimimise eest. 

6.  Pank võib lisaks tingimuste punktis 4 nimetatule

• edastada orderi turu kauplemissüsteemi käsitsi või

• täita orderi muul vastava turu reeglites sätestatud viisil. 

7.  Pangal on õigus asuda orderi automaatsel edastamisel kliendi ostu- või müügitehingu vastaspooleks, kui see ei 
kahjusta kliendi huve.

Piirangud ja orderi täitmata jätmine
8.  Klient ei või esitada orderit, mis üksikult või kogumis võiks

• luua vale mulje väärtpaberi hinnast, pakkumisest või nõudlusest;

• kindlustavad või tõenäoliselt võivad kindlustada väärtpaberi hinna liikumise kunstlikule või ebaloomulikule 
tasemele;

• mõjutada või mõjutab ühe või mitme väärtpaberi hinda (näiteks selleks, et teistele kuuluvate väärtpaberite 
hind või väärtus vastaks soovitule mingil kindlal hetkel);

• olla osa fiktiivsest või muust tegelikkust moonutavast meetodist (näiteks tehing, kus ostjaks ja müüjaks on 
sama isik);

• põhjustada viivitust või takistada teiste Eesti, Läti või Leedu turu liikmete ligipääsu kauplemissüsteemile.

9.  Turg võib punktis 8 nimetatud keeldu rikkuva orderi kehtetuks lugeda ja kustutada.

10.  Pank võib peatada kliendi õiguse kasutada orderite automaatse edastamise süsteemi. Muu hulgas peatab pank 
edastamise juhul, kui ta piirab enda teenuste osutamist väärtpaberikonto ja -tehingute tingimuste alusel.

11.  Turu kauplemissüsteem lükkab automaatselt tagasi orderi, mis kaldub teatud ajavahemiku jooksul viimasest 
ostuhinnast kõrvale rohkem, kui seda lubab turu kehtestatud määr.

12.  Pank võib igal ajal lõpetada kõigi orderite automaatse turule edastamise, teavitades sellest klienti oma veebilehe 
kaudu.
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Vastutus
13.  Klient ei või levitada kauplemissüsteemist saadud turuinfot.

14.  Pank ei vastuta otsese või kaudse kahju eest, mis orderi automaatsel edastamisel tekib kliendile

• kauplemissüsteemi rikke,

• elektrikatkestuse või

• muu pangast sõltumatu asjaolu tõttu.

15.  Klient hüvitab pangale kahju, mille klient on tekitanud punktides 8 või 13 nimetatud keeldu rikkudes, sealhulgas 
rikkumisega seotud mis tahes tasu, trahvi vms kulutuse.


