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1. ÜLDSÄTTED 
1.1  Teenustasude ajatamise leping (edaspidi leping) 
reguleerib kliendi määratud arvelduskontodel (edaspidi 
tehingukonto) tehtud või sinna laekunud maksete  eest 
pangale makstavate teenustasude (edaspidi 
teenustasud) tasumise korda ja tingimusi. 
1.2 Leping reguleerib ainult maksete  teenustasude 
ajatamist. 
1.3 Lepingus sätestamata osas laienevad 
tehingukontodega seotud panga ja kliendi vahelistele 
suhetele panga üldtingimused, arvelduskontolepingu 
tingimused ja hinnakiri. 
 
2. TEENUSTASUDE AJATAMINE, VÄLJAVÕTTED 
2.1 Teenustasud arvestab pank igapäevaselt ja 
debiteerib kliendi kontolt koondsummas lepinguga 
kokkulepitud tähtajal (edaspidi ajatamine). 
2.2 Klient tasub teenustasud tehingukontolt või 
suunamisega ajatamise korral lepinguga kokkulepitud 
teenustasukontolt. 
2.2.1 Kui suunamisega ajatamise korral ei ole kliendi 
teenustasukontol lepinguga kokkulepitud teenustasude 
debiteerimise päeval vastavat rahasummat, on pangal 
õigus  debiteerida teenustasud kliendi tehingukontolt. 
2.3 Teenustasude kohta koostatud väljavõtte eest tasub 
klient teenustasu vastavalt panga hinnakirjale. Pangal on 
õigus debiteerida nimetatud tasu väljavõtte 
väljastamisele järgneval kuul tehingukontolt, mille kohta 
väljavõte telliti.   
 
3. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA 
ÜLESÜTLEMINE 
3.1 Leping jõustub selle allakirjutamisest ja on sõlmitud 
tähtajatult. 
3.2 Pangal on õigus lepingu tingimusi ühepoolselt 
muuta. Lepingu tingimuste muutmisest teatab pank 
kliendile vähemalt 1 kuu ette. Kui klient selle tähtaja 
jooksul ei teata lepingu ülesütlemisest, loetakse, et ta on 
muudatustega nõustunud.  
3.2.1 Lepingu tingimuste muudatustest teatatakse 
kliendile panga üldtingimustega ettenähtud korras.  
3.3 Kliendil on õigus leping igal ajal üles öelda, teatades 
sellest pangale kirjalikult. Pangal on õigus leping üles 
öelda, teatades sellest kliendile kirjalikult vähemalt 1 kuu 
ette. 
3.4 Pangal on õigus leping peatada kui kliendil on panga 
ees võlgnevus vähemalt 3 (kolme) järjestikuse kuu 
teenustasude ulatuses või klient rikub oluliselt lepingust, 
arvelduskontolepingust või panga üldtingimustest 
tulenevat kohustust. 
3.5 Leping loetakse lõppenuks, kui on lõppenud 
tehingukontode kohta sõlmitud arvelduskontolepingud. 
3.6 Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne lepingu 
lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks 
muutumist ega rahuldamist. 
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