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4. STARDIKONTO LEPINGU LÕPPEMINE
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Stardikonto leping (edaspidi leping) reguleerib AS-i SEB
Pank kui kontopidaja (edaspidi pank) ja asutamisel oleva
äriühingu (edaspidi klient) vahelisi suhteid stardikonto avamisel
ja kasutamisel.
1.2 Stardikonto on konto, mis on avatud asutamisel oleva
äriühingu osa- või aktsiakapitali sissemaksete vastuvõtmiseks.
1.3 Kõikides stardikontoga seotud panga ja kliendi vahelistes
suhetes, mida leping ei käsitle, juhindutakse panga
üldtingimustest,
mis
on
kättesaadavad
panga
teenindussaalides ja panga kodulehel www.seb.ee.
1.4 Lepingu p. 2.3; 3.1; 3.2.1.2 ja 3.2.2 kohaldatakse ainult
stardikontodele, mis on avatud äriregistri ettevõtjaportaali
vahendusel elektroonilises vormis.
1.5 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Lepingust tulenevad
vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, Eesti Vabariigis.
2. STARDIKONTO KASUTAMINE
2.1 Stardikonto saab avada ja sellel hoida panga poolt
määratud valuutasid. Stardikontol hoitavad valuutad määrab
klient lepingus.
2.2 Stardikontole saab sissemakseid teha panga poolt
noteeritavates valuutades. Sissemaksed valuutas, mida
stardikontol ei hoita, konverteerib pank vastavalt kliendi poolt
määratud
konverteerimisreeglitele
kontol
hoitavasse
valuutasse või nende puudumisel põhivaluutasse stardikonto
krediteerimise hetkel kehiva panga määratud vastava valuuta
ülekandekursi alusel.
2.3 Sissemakseid stardikontole saab teha vaid ülekandega
konto kaudu, mis on avatud Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguriigis tegutsevas krediidiasutuses või lepinguriigis
avatud välisriigi krediidiasutuse filiaalis.
2.4 Sularaha sissemakseid stardikontole teha ei saa.
2.5 Stardikontole kantud rahalisi vahendeid saab klient
kasutada pärast pangaga arvelduskonto- lepingu sõlmimist ja
stardikonto vormistamist arvelduskontoks.
2.6 Pank maksab stardikontol oleva raha eest intressi panga
poolt arvelduskontole kehtestatud intressimääras.
3. STARDIKONTO VORMISTAMINE ARVELDUSKONTOKS
3.1 Kliendil on kohustus stardikonto arvelduskontoks ümber
vormistada 6 kuu jooksul arvates stardikonto avamisest.
3.2 Stardikonto vormistamiseks arvelduskontoks peab klient
pangale esitama registri väljatrüki äriühingu registrisse
kandmise kohta.
3.2.1 Pangal on õigus keelduda arvelduskontolepingu
ja
stardikonto
ümbervormistamisest
sõlmimisest
arvelduskontoks, kui:
3.2.1.1 klient vaatamata panga sellekohasele nõudmisele ei
esita Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmiseks nõutavaid
dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud andmete
põhjal tekib pangal kahtlus, et tegemist võib olla rahapesu või
terrorismi rahastamisega;
3.2.1.2 klient on rikkunud p. 3.1 sätestatud kohustust.
3.2.2 Pank saadab p. 3.2.1. nimetatud asjaolude kohta teate
äriregistri pidajale ja stardikontole kantud rahaliste vahendite
tagastamise otsustab registripidaja kohtumäärusega.
3.3 Kui klienti registrisse ei kanta, siis stardikontot
arvelduskontoks ei vormistata ja kliendi nimel avatud
stardikontot võib käsutada üksnes kohtumääruse alusel selles
määratud korras.
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4.1 Leping lõpeb arvelduskontolepingu sõlmimisega, mille
alusel vormistatakse stardikonto arvelduskontoks.
4.2 Pank loeb lepingu automaatselt lõppenuks ja sulgeb
stardikonto kliendile sellest ette teatamata, kui
4.2.1 stardikonto avamisest 1 aasta jooksul ei ole stardikontole
tehtud sissemakseid.
4.2.2 äriregistri
ettevõtjaportaali
vahendusel
avatud
stardikontole ei ole avamisest 6 kuu jooksul tehtud
sissemakseid.
4.3 Lepingu p. 3.2.2 ja 3.3. sätestatud juhul lõpetab pank
lepingu ja sulgeb stardikonto pärast kohtumäärusega määratud
väljamaksete tegemist. Enne stardikonto sulgemist kannab
pank kontole väljamaksmisele kuuluva intressi ja peab
stardikontol olevast rahast kinni pangale tasumisele kuuluvad
teenustasud.

