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AS SEB Pank                                            Järelevalveasutus: Finantsinspektsioon 

1. LEPINGU SISU 
Püsikorraldus on kliendi korraldus (edaspidi korraldus) 
AS-ile SEB Pank (edaspidi pank) raha korrapäraseks 
ülekandmiseks kliendi arvelduskontolt (edaspidi konto) 
kliendi poolt määratud saajale kindlaksmääratud tähtajal 
ja summas. 
2. MAKSETE TEGEMINE 
2.1 Pank teeb püsikorralduse lepingu (edaspidi leping) 
alusel ülekande kliendi määratud kuupäeval (edaspidi 
maksepäev) vastavalt pangas kehtivatele 
arveldustingimustele. Panga arveldustingimused on 
kättesaadavad pangakontorites ning internetis panga 
koduleheküljel www.seb.ee. 
2.2 Klient peab tagama, et maksepäeval oleks kontol 
makse tegemiseks vajalik summa. 
2.3 Kui makse ja teenustasu summa on suurem, kui 
kliendi kontol maksepäeval olev summa, kontrollib pank 
kliendi kontot maksepäevale järgneva kahe 
kalendripäeva jooksul. Kui kliendi kontol nimetatud 
tähtaja jooksul püsikorralduse täitmiseks raha ei ole, 
jätab pank makse tegemata. 
2.4 Kui kliendi konto kohta on mitu sama maksepäevaga 
püsikorraldust ning kontol olevast summast ei jätku 
kõikide püsikorralduste täitmiseks, määrab nende 
täitmise järjekorra pank. 
2.5 Maksete tegemise peatab kliendi konto arest või 
blokeerimine seadusest, panga üldtingimustest või 
pangaga sõlmitud arvelduskonto lepingust tulenevatel 
alustel. 
2.6 Maksete kohta on kliendil õigus saada teavet konto 
väljavõttelt internetipangast ja pangakontorist. 
2.7 Tarbijast klient peab esitama pangale kliendi tahteta 
tehtud või valesti täidetud makse kohta pretensiooni 
viivitamata pärast sellest teadasaamist, kuid mitte hiljem 
kui 13 kuud pärast makse summa debiteerimist 
arvelduskontolt. Kliendil, kes ei ole tarbija, tuleb 
pretensioon pangale esitada hiljemalt 3 kuu jooksul 
arvates konto debiteerimise kuupäevast. 
2.8 Lepingust tulenevate maksete tegemise teenustasud 
debiteerib pank kliendi kontolt panga kehtiva hinnakirja 
kohaselt. 
3. VASTUTUS 
3.1 Pank vastutab kliendi korralduse tähtaegse ja 
täieliku täitmise eest õigusaktides, lepingus ning 
kliendi ja panga vahel sõlmitud 
arvelduskontolepingus sätestatud korras.  
3.2 Pank ei vastuta lisaks punktis 3.1 toodud tingimustes 
toodud juhtudele kliendi korralduse täitmata jätmise või 
puuduliku täitmise eest, kui täitmata jätmine või puudulik 
täitmine oli tingitud piisava summa puudumisest 
arvelduskontol. 
3.3 Klient vastutab maksete aluseks olevate andmete 
õigsuse eest. 
4. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE 
4.1 Leping võib olla sõlmitud tähtajatuna või 
tähtajalisena. 
 

4.2 Kliendil on õigus lepingu alusel tehtavate maksete 
andmeid muuta esitades pangale vastava korralduse. 
4.3 Pangal on õigus muuta ühepoolselt lepingu tingimusi 
ja hinnakirja, teatades muudatustest eelnevalt kliendile 
ette 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. 
4.4 Kliendil on õigus leping igal ajal üles öelda. 
4.5 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. 
4.6 Leping lõpeb automaatselt, kui piisava summa 
puudumise tõttu või arestide ja/või blokeeringute tõttu 
kontol on jäänud tegemata kolm makset järjest. Leping 
lõpeb lisaks eeltoodule ka kliendi arvelduskonto lepingu 
lõppemisel. 
4.7 Kõikides panga ja kliendi vahelistes suhetes, mida 
leping ei käsitle, juhindutakse panga üldtingimustest, 
arveldustingimustest, panga ja kliendi vahel sõlmitud 
arvelduskonto lepingust ning hinnakirjast. 
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