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1. Sissejuhatus
1.1.  Pank tegutseb SEB Grupi liikmena SEB Grupi missiooni ja visiooni (nt Ärieetika koodeks) kohaselt. Pank järgib 

SEB Grupi juhtimise ja otsuste langetamise põhimõtteid, kuivõrd need on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste, 
Panga põhikirja ja Panga sisekorra dokumentidega.

1.2.  See dokument on koostatud ülalnimetatud põhimõtete järgimise ja toetamise eesmärgil, et tagada SEB Grupi 
sisekorra dokumentide sarnane mõistmine ja rakendamine ning pakkuda klientidele sobivaid finantsteenuseid 
kõigis SEB Grupi ettevõtetes.

1.3.  Pank tagab suurimal võimalikul määral, et Grupi reeglid võetakse vastu ülalkirjeldatud põhimõtteid järgides.

1.4.  SEB Grupp pakub oma klientidele laia valikut finantsteenuseid ja tegutseb enda arvel. See võib põhjustada 
tegelikke ja potentsiaalseid Huvide konflikte, mis tekivad SEB Grupi erinevate tegevusvaldkondade, üksuste ja/
või ettevõtete (sh SEB Grupi töötajate ja seotud esindajate või nendega kontrolli kaudu otseselt või kaudselt 
seotud isikute) ning nende klientide vahel või SEB klientide vahel.

1.5.  Antud poliitikaga täpsustatakse protseduure, mida Pank ja Panga grupp peavad järgima asjaolude 
tuvastamiseks, mis tekitavad või võivad tekitada Huvide konflikti.

1.6.  Poliitikaga täpsustatakse ka protseduure ja meetmeid, mida võtta, et vältida selliste tegelike või võimalike 
Huvide konfliktide tekkimist või, kui Huvide konflikt tekib, vältida Panga ja Panga grupi klientide huvide 
kahjustamist.

1.7.  Poliitika kehtib kõigile Töötajatele, Juhtorgani liikmetele (asjakohasel määral) ja seda kohaldatakse igat tüüpi 
klientide suhtes.

2. Mõisted
Selles poliitikas on järgmistel terminitel alltoodud tähendus.

Pank – AS SEB Pank.

Panga grupp – Pank, tema tütarettevõtted ja nende tütarettevõtted, mis on organiseeritud ja eksisteerivad Eesti 
Vabariigi seaduste kohaselt.

Juhtorgani liige – Panga grupi üksuse juhatuse (juhtivas funktsioonis) või nõukogu liige.

Kauplemine klientide vahenditega – finantsinstrumentidega tehtavate tehingute korraldamine klientide 
vahenditega ja klientide jaoks.

Lähimad pereliikmed – abikaasa, elukaaslane, registreeritud elukaaslane, laps, kasulaps ja kõik muud sugulased, kes 
on kuulunud Töötaja või Juhtorgani liikme leibkonda.
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Huvide konflikt – olukord, kus erinevatel pooltel on huvid, mis on omavahel vastuolus. Sellised konfliktid võivad 
tekkida SEB grupi erinevate tegevusvaldkondade, üksuste ja/või ettevõtete (sh SEB Grupi Töötajate ja seotud 
esindajate või mis tahes isikute, kes on nendega kontrolli kaudu otseselt või kaudselt seotud) ja nende klientide vahel, 
kliendi ja teise kliendi vahel või Töötaja / Juhtorgani liikme (sealhulgas tema lähimate pereliikmete või tihedalt seotud 
ettevõtte) ja SEB Grupi vahel.

Panka või mõnda Panga grupi üksust ohustab Huvide konflikti tekkimine olukordades, kus SEB Grupp ise, Töötaja või 
kolmas SEB Grupi kontrolli all olev isik:

1.  teenib tõenäoliselt rahalist kasu või väldib rahalist kahju kliendi arvelt,

2.  on huvitatud kliendile osutatud teenuse või tema nimel tehtud tehingu tulemusest, mis erineb kliendi huvist,

3.  on seotud äriga, mis on sama mis kliendi äri (välja arvatud juhul, kui SEB Grupp tegeleb teise finantsasutusega 
kahe turuosalise vaheliste tehingute alusel),

4.  on rahalise või muu hüve tõttu motiveeritud eelistama ühe kliendi või klientide grupi huvisid teise kliendi 
huvidele või

5.  saab hüve mõnelt muult isikult peale kliendi või annab hüve mõnele muule isikule peale kliendi rahaliste või 
mitterahaliste hüvede või teenuste näol kliendiga tehingu sõlmimiseks või talle teenuse osutamiseks.

Ettevõtte rahandustoimingud – toimingud, mis koosnevad väärtpaberiemissioonide tagamisest ja muudest 
nendega seotud toimingutes osalemisest või pakkumistest finantsinstrumentide ostmiseks või müümiseks, 
finantsnõustamisteenustest investeerimispanganduse valdkonnas seoses nt ühinemiste, ettevõtete omandamiste, 
müügi ja ümberkorraldamisega, eriti mis puudutab börsiettevõtteid, samuti finantsinstrumentide ostjate ja müüjate 
vaheliste kontaktide vahendamisest.

Depositoorium – asutus, kellele on usaldatud investeerimisfondide seaduses sätestatud ülesanded ja Investeeringute 
haldamise ettevõttega sõlmitud leping.

Töötaja – kõik Panga grupi töötajad (sh juhatuse liikmed ja võtmefunktsiooni täitjad) ja kõik teised, kes esindavad 
Panga grupi ettevõtteid, sealhulgas sõltumatud töövõtjad ja konsultandid.

Ülesanded väljaspool SEB-d – Töötajate välised tegevused, näiteks tööle asumine väljaspool SEB Gruppi (osalise 
või täiskohaga) või kuulumine teise ettevõtte või organisatsiooni juhtorganisse või muusse sarnasesse organisse, mis 
tahes liiki äri omamine või äriga tegelemine.

Fond – ühisinvesteerimisettevõtted, sealhulgas, kuid mitte ainult: eurofondid, alternatiivsed investeerimisfondid, 
lepinguõiguse alusel struktureeritud börsil kaubeldavad fondid fondivalitseja valitsetavate fondidena või muud 
põhikirja kohaselt struktureeritud fondid (investeerimisühingud ja muud ettevõtted, välja arvatud aktsiaseltsifondid, 
nt SICAV-id).

Fondi valitsemine – fondi investeeringute haldamine ja sellega seotud haldusmeetmed.

Kindlustuse levitamine – tegevus kindlustuslepingute sõlmimise eesmärgil nõustamiseks, ettepanekute tegemiseks 
või muu ettevalmistava töö läbiviimiseks, selliste lepingute sõlmimiseks ning selliste lepingute haldamisel ja täitmisel 
abistamiseks.

Investeerimisnõustamise alane tegevus – kliendile personaalsete soovituste esitamine kas tema taotlusel või SEB 
Grupi algatusel ühe või mitme finantsinstrumendi tehinguga seoses.

Investeerimisanalüüs – analüüsid või muu teave, milles soovitatakse otseselt või kaudselt investeerimisstrateegiat 
ühe või mitme finantsinstrumendi või finantsinstrumentide emitendi kohta, sealhulgas mis tahes arvamus 
turustuskanalitele või üldsusele mõeldud selliste instrumentide praeguse või tulevase väärtuse või hinna kohta, mis on 
märgistatud või kirjeldatud kui „investeerimisanalüüs“ või sarnase mõistega või mis on muul viisil esitatud objektiivse 
või sõltumatu selgitusena soovituses sisalduvale.

Investeeringute haldamisega tegelev ettevõte – AS SEB Varahaldus.

Võtmefunktsiooni täitja – nagu on defineeritud poliitika dokumendis “Policy on suitability, diversity and composition 
of the management bodies and other key function holders”.

Isiklikul kontol tehtavad tehingud – tehingud, mis on tehtud Töötajate poolt või nende nimel ja enda arvel.

Portfelli valitsemine portfellide valitsemine klientide antud mandaatide kohaselt oma äranägemisel klientide kaupa, 
kui sellised portfellid sisaldavad ühte või mitut finantsinstrumenti.

Oma vahenditega kauplemine – kauplemine oma vahenditega, mille tulemusena tehakse tehinguid ühe või mitme 
finantsinstrumendiga.

Oluline osalus – otsene või kaudne osalus ettevõttes, mis moodustab 10% või rohkem kapitalist või hääleõigusest või 
mis võimaldab märkimisväärselt mõjutada selle ettevõtja juhtimist.

SEB Grupp – Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) koos tütarettevõtjatega.
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3.  Õigusaktidest ja sisekordadest tulenevad sätted Huvide konfliktide kohta
3.1  Krediidiasutusi reguleerivates seadustes on konfidentsiaalsussätted, mis näevad ette, et klientide kohta käivat 

teavet võib kasutada või avaldada kolmandatele isikutele Pangas või väljaspool seda ainult juhul, kui selline 
avaldamine on lubatud. Neid nõudeid kajastatakse ka Panga eeskirjades, mis puudutavad konfidentsiaalsust ja 
isikuandmete kaitset. 

3.2  Panga grupi Ärieetika koodeksis on sätestatud põhimõtted, mis väljendavad SEB Grupi põhiväärtusi ning mida 
peavad oma igapäevatöös järgima kõik Töötajad ja Juhtorgani liikmed. Selles sätestatu kohaselt on iga SEB 
Töötaja ja Juhtorgani liikme kohustus järgida Ärieetika koodeksit ning küsida kahtluse korral oma otseselt juhilt/
Juhtorgani esimehelt ja vajaduse korral compliance divisjonilt, kuidas tegutseda.

3.3  SEB Balti üksuse juhtimise eeskirjas („The Instruction for the governance of SEB Baltic Division“) määratakse 
kindlaks, kuidas võetakse vastu operatiivseid otsuseid organisatsioonilistes valdkondades ja üksustes. Selles 
juhendis vastutuse jaotamist käsitlevate sätete eesmärk on muu hulgas kaitsta Panka võimalike Huvide 
konfliktidega seotud riskide eest. 

3.4  Huvide konfliktide juhtimise eeskirjas („The Instruction on Management of Conflicts of Interest“) on toodud 
täiendavad juhised ja üksikasjalikumad protseduurid Huvide konfliktide juhtimiseks Panga grupis. Nimetatud 
juhend järgib ka kohalikke regulatiivseid nõudeid ja muid suuniseid, mis nõuavad Pangalt ja Panga grupilt 
sisekontrolli süsteemi loomist seoses Huvide konfliktide juhtimisega (näiteks Euroopa Pangandusjärelevalve 
suunised sisejuhtimise kohta).

4.  Toimingud tegelike või võimalike Huvide konfliktide tuvastamiseks, 
ennetamiseks, hindamiseks, juhtimiseks või maandamiseks 

Huvide konfliktide juhtimine

4.1  Tegelike või võimalike individuaalsete ja kollektiivsete Huvide konfliktide tuvastamiseks, hindamiseks, 
juhtimiseks, maandamiseks ja ennetamiseks Juhtorganis (sealhulgas seoses iga Juhtorgani liikme lähimate 
pereliikmetega) tagab Juhtorgani esimees, et rakendatakse asjakohaseid toiminguid, adresseerides vähemalt 
Lisas 1 loetletud punkte (mis on mõeldud Juhtorgani liikmetele). Need toimingud dokumenteeritakse, 
vaadatakse korrapäraselt läbi, ajakohastatakse ja registreeritakse. Huvide konfliktide hindamist ülaltoodud 
toimingute osas viiakse läbi nii sageli kui vajalikuks peetakse, kuid vähemalt kord aastas. Hindamise tulemused 
dokumenteeritakse, registreeritakse ja edastatakse selle poliitika 5. peatüki kohaselt. 

4.2  Tegelike või võimalike individuaalsete ja kollektiivsete Huvide konfliktide tuvastamiseks, hindamiseks, 
juhtimiseks, maandamiseks ja ennetamiseks Võtmefunktsiooni täitjate seas (sealhulgas seoses iga 
Võtmefunktsiooni täitja lähimate pereliikmetega) tagab Juhtorgani esimees, et rakendatakse asjakohaseid 
toiminguid, adresseerides Lisas 1 loetletud punkte (mis on mõeldud Võtmefunktsiooni täitjatele). Need 
toimingud dokumenteeritakse, vaadatakse korrapäraselt läbi, ajakohastatakse ja registreeritakse. Huvide 
konfliktide hindamist ülaltoodud toimingute osas viiakse läbi nii sageli kui vajalikuks peetakse, kuid vähemalt 
kord aastas. Hindamise tulemused dokumenteeritakse, registreeritakse ja edastatakse selle poliitika 5. peatüki 
kohaselt. 

4.3  Tegelike või võimalike Huvide konfliktide tuvastamiseks, hindamiseks, juhtimiseks, maandamiseks ja 
ennetamiseks tagab

a)  iga valdkonna juht, 

b)  iga üksuse juht,

c)  iga Panga grupi ettevõtte juhatuse esimees, et rakendatakse asjakohaseid toiminguid ja kordasid, lähtudes 
vähemalt Lisas 1 loetletud punktidest. Need toimingud dokumenteeritakse, vaadatakse korrapäraselt 
läbi, ajakohastatakse ja registreeritakse. Huvide konfliktide hindamiseks ülalnimetatud toimingute 
osas kasutatakse alt-üles lähenemisviisi. Hindamine hõlmab Huvide konfliktide tuvastamist, hindamist, 
juhtimist, maandamist ja ennetamist kõigis punktides a–c nimetatud asjakohastes üksustes ja nende vahel. 
Hindamist korraldatakse nii sageli kui vajalikuks peetakse, kuid vähemalt kord aastas. Hindamise tulemused 
dokumenteeritakse, registreeritakse ja edastatakse selle poliitika 5. peatüki kohaselt. 

Töötajate ja Juhtorgani liikmete vastutus

4.4  Kui Töötaja või Juhtorgani liige saab teada asjaoludest, mis tema arvates võivad kujutada endast tema 
kohustuste või ametikohaga või lähimate pereliikmetega seotud Huvide konflikti, peab ta sellest teatama kas 
oma otsesele juhile või Juhtorgani esimehele. Kõigil Töötajatel ja Juhtorgani liikmetel on kohustus tegeleda 
aktiivselt tegelike või võimalike Huvide konfliktide tuvastamise, hindamise, juhtimise, maandamise ja 
ennetamisega.
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Üldised ennetavad toimingud

4.5  Peamine meede Huvide konfliktide kahjuliku mõju vältimiseks on tagamine, et kliendi suhtes võetavad toimingud 
põhinevad ainult konkreetse kliendi enda huvidel ja et toimingud tehakse sõltumata SEB Grupi teiste klientide 
huvidest, muudest tegevustest, Töötajatest, Juhtorgani liikmetest jne. 

Spetsiifilised ennetavad toimingud

4.6  Organisatsiooni tasandil hõlmavad Huvide konflikti ennetamise meetmed asjakohast ülesannete eraldamist ja 
informatsioonitõkke loomist. Samuti tuleb Panga grupi tegevuse korraldamisel ja ümberkorraldamisel hinnata, 
juhtida ja maandada Grupi tegelikke või võimalikke Huvide konflikte. 

4.7  SEB Grupp on vastu võtnud konkreetsed reeglid, mille eesmärk on vältida olukorda, kus analüütikute isiklikud 
finantshuvid mõjutavad nende analüüse ja soovitusi. Samuti on SEB Grupp võtnud vastu konkreetsed reeglid, 
mille eesmärk on ennetada Huvide konflikte, mis võivad tekkida Depositooriumi ja Fondi valitsemise tegevuste 
vahel. Need meetmed on sätestatud Lisas 2. 

4.8  Panga grupp on vastu võtnud juhendi, mis käsitleb Isiklikul kontol tehtavaid tehinguid teatud Töötajate jaoks, mis 
muu hulgas nõuavad Töötajalt (olenevalt tema rollist) enne finantsinstrumentidega kauplemist loa saamist ja 
tehtud tehingutest teatamist. Eelnimetatud juhendiga keelatakse ka lühiajaline kauplemine. Selle juhendi sätete 
eesmärk on muu hulgas kaitsta Panka võimalike Huvide konfliktidega seotud riskide eest. 

4.9  Kui Pank või mõni Panga grupi või SEB Grupi üksus teeb kolmandale isikule makse või pakub muud hüve või saab 
kolmandalt isikult makse või muu hüve (nn hüved) seoses kliendile osutatud teenusega, võib see põhjustada 
Huvide konflikti. Panga grupp on vastu võtnud spetsiaalsed eeskirjad hüvede kohta (Hüvede andmine ja 
vastuvõtmine SEB Grupis), mille eesmärk on kaitsta Panka riski eest, et makse või muu hüve mõjutab SEB-d või 
muud osapoolt tegutsema viisil, mis seab tema enda (või kolmanda isiku) huvid kliendi huvidest kõrgemale. 

4.10  SEB Grupp, sealhulgas Panga grupp ja Pank ise, on vastu võtnud seotud poolte tehinguid käsitlevad korrad („The 
SEB Group Transfer Pricing Policy“), mis nõuavad SEB Grupi seotud pooltelt äritegevust turutingimustel. Selle 
poliitika eesmärk on muu hulgas kaitsta Panka võimalike Huvide konfliktidega seotud riskide eest. 

4.11  Panga krediidijuhistes on sätestatud üksikasjalikud toimingud seoses Huvide konfliktidega, mis on seotud SEB 
Grupi teatud isikute krediidiga. 

4.12  Kingitusi ja ärimeelelahutust käsitlevas eeskirjas rakendatakse ning arendatakse kingituste ja ärimeelelahutuse 
pakkumise ning vastuvõtmise põhimõtteid ja nõudeid ning kehtestatakse käitumisstandardid, mida Töötajad ja 
Juhtorgani liikmed peavad järgima. 

4.13  Töötajate välised ülesanded võivad olla vastuolus kas Panga või mis tahes Panga grupi üksuse enda või nende 
klientide huvidega. Sätted ülesannete kohta väljaspool SEB-d määratlevad põhimõtted, mida tuleb järgida, kui 
Töötaja või Juhtorgani liige täidab ülesandeid väljaspool SEB-d. 

Huvide konfliktide tuvastamine institutsioonilisel tasandil

4.14  Teenused, tegevused ja olukorrad, kus tekivad tegelikud või potentsiaalsed Huvide konfliktid, on sätestatud 
Lisas 3. Kui Lisas 3 pole sätestatud teisiti, juhitakse selliseid Huvide konflikte sõltumatuse põhimõtete, 
ülesannete lahususe, asjakohaste juhendite, eeskirjade, toimingute ja informatsioonitõkete rakendamise teel. 

Huvide konfliktide tuvastamine Töötaja / Juhtorgani liikme tasandil

4.15  Olukorrad, kus võib tekkida Töötajate või Juhtorgani liikmetega seotud Huvide konflikt, on toodud Lisas 4 ja neid 
võidakse kasutada suunisena tegelike Huvide konfliktide tuvastamiseks.

5.  Huvide konfliktide dokumenteerimine, registreerimine ja nendest teatamine

Juhtorgani liikmetega seotud Huvide konfliktide dokumenteerimine ja nendest teavitamine

5.1  Kui pärast Huvide konfliktide hindamist punkti 4 kohaselt on tuvastatud Juhtorgani liikmega (sh Juhtorganiga 
ühiselt) või Juhtorgani liikme lähima pereliikmega seotud Huvide konflikt, tagab Juhtorgani esimees, et need 
Huvide konfliktid on dokumenteeritud ja registreeritud. Juhul kui Huvide konflikti ei ole maandatud, vaid seotud 
risk on aktsepteeritud, teavitatakse sellest vastava üksuse Juhtorganit. 

Võtmefunktsioonide täitjatega seotud Huvide konfliktide dokumenteerimine ja nendest teavitamine

5.2  Kui pärast Huvide konfliktide hindamist punkti 4 kohaselt on tuvastatud võtmefunktsiooni täitjaga või 
võtmefunktsiooni täitja lähima pereliikmega seotud Huvide konflikt, tagab juhatuse esimees, et sellised huvide 
konfliktid on dokumenteeritud ja registreeritud. Juhul kui Huvide konflikti ei ole maandatud, vaid seotud risk on 
aktsepteeritud, teavitatakse sellest vastavat üksust. 
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Töötajatega seotud Huvide konfliktide dokumenteerimine ja nendest teavitamine

5.3  Kui pärast Huvide konfliktide hindamist punkti 4 kohaselt on tuvastatud Töötajaga või Töötaja lähima 
pereliikmega seotud Huvide konflikt, tagab otsene juht, et sellega seoses tehtud otsus dokumenteeritakse ja 
registreeritakse. Juhul kui Huvide konflikte ei ole maandatud, vaid seotud risk on aktsepteeritud, peab otsene 
juht sellest riskist teavitama oma juhti ja compliance divisjoni. 

  Iga valdkonna juht või Panga grupi üksuse juhatuse esimees tagab, et Panga juhatus saab compliance divisjoni 
kaudu regulaarselt või vähemalt kord aastas kirjalikke aruandeid mis tahes Töötajaga või lähima pereliikmega 
seotud Huvide konflikti kohta, kui nende vastutusvaldkonnas on sellega seotud riske aktsepteeritud. 

Kahjuliku mõjuga Huvide konfliktide dokumenteerimine ja nendest teavitamine

5.4  Iga valdkonna, üksuse ja Panga grupi üksuse juht tagab, et juhul, kui tuvastatakse tegelik või potentsiaalne 
Huvide konflikt, mis võib kahjustada tema kliendi huve, kellele ta investeerimis- või kõrvalteenuseid osutab 
või muid tegevusi pakub, kui selline konflikt on tingitud konkreetsetest tegevustest või positsioonidest SEB 
Grupis (erinevalt nendest üldistest potentsiaalsetest Huvide konfliktidest, mis tulenevad SEB Grupi struktuurist 
ja tegevuse laadist, nagu on määratletud Lisas 3), on selline tegelik või potentsiaalne konflikt vastavalt 
dokumenteeritud.

5.5  Iga valdkonna ja üksuse juht või Panga grupi üksuse juhatuse esimees tagab, et Panga juhatus saab compliance 
divisjoni kaudu regulaarselt või vähemalt kord aastas kirjalikke aruandeid kahjuliku mõjuga Huvide konfliktide 
kohta, millega kaasneb ühe või mitme kliendi huvide kahjustamise oht. 

Monitoorimine

5.6  Compliance divisjoni juht vastutab selle eest, et Panga grupi üksus jälgib selle poliitika kohaselt kehtestatud 
meetmete ja protseduuride tõhusust, ning selle eest, et poliitikat vaadatakse läbi vähemalt kord aastas ja 
vajaduse korral ajakohastatakse. 

6. Huvide konfliktide avalikustamine 
6.1  Kui Panga valdkond või üksus või Panga grupi üksus ei ole täiesti kindel, kas Huvide konflikte saab maandada 

ja kas selle poliitika alusel võetud meetmed hoiavad ära kliendi (klientide) kahjustamise riski, otsustab vastava 
valdkonna või üksuse juht või vastava SEB Grupi juhatuse esimees, kas Huvide konflikti üldine olemus ja allikas 
avalikustatakse püsival andmekandjal asjaomasele kliendile (klientidele). Sellist avalikustamist tuleks kasutada 
ainult erijuhtudel, kui muul viisil kehtestatud meetmed on ebapiisavad, et vältida mõjutatud kliendile (klientidele) 
tekitatud materiaalse kahju riski. 

6.2  Sellistel juhtudel avaldab Panga grupp kliendile asjakohase Huvide konflikti enne temaga või tema nimel 
äritegevuse alustamist. Sellisel avalikustamisel kliendile tuleks arvesse võtta kliendi olemust ja anda piisavalt 
teavet, mis võimaldaks kliendil teha teadlikku otsust kavandatava äritegevuse jätkamise kohta. 
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Lisa 1 
Huvide konflikti juhtimiseks rakendatavad asjakohased toimingud ja korraldused peaksid hõlmama vähemalt järgmist: 

a)  Juhul kui kahe või enama SEB Grupi ettevõtte vahel tekib Huvide konflikt või kui kliendiga seotud Huvide 
konflikt mõjutab kahte või enamat SEB Grupi ettevõtet, võtavad asjaomased ettevõtted asjakohaseid samme 
(organisatsioonilisi ja/või haldusmeetmeid), tagamaks, et Huvide konflikt ei mõjutaks oluliselt ega/või kahjustaks 
nende klientide huve. Valdkonnad ja üksused peavad seda tegema ka seoses nende vahel tekkivate võimalike 
Huvide konfliktidega. 

b)  Töötajad ja Juhtorgani liikmed ei tohi SEB Grupi nimel asju ajada, kui neil endil või lähimal pereliikmel või tihedalt 
seotud ettevõttel võib olla huvi, mis on vastuolus SEB Grupi või selle klientide huvidega, või kui Töötaja või 
Juhtorgani liikme erapooletus või võime täita oma kohustusi SEB Grupi ees võib muul moel mõjutatud olla. 

c)  Töötajate ja Juhtorgani liikmete seotust SEB Grupiga (näiteks osalus SEB Grupi ettevõttes, erakontod, laenud või 
muud SEB Grupis asuva üksuse pakutavad teenused) ei tohiks pidada Huvide konflikti põhjustavaks tingimusel, 
et seotus on kooskõlas sellega, mida võib mõistlikult pidada tavapärasteks suheteks SEB Grupi vastava 
üksusega. 

d)  Töötajad ei tohi tegeleda äritegevusega enda või mõne kolmanda isiku nimel otsese ülemuse nõusolekuta. 

e)  Töötajad peavad ülesannete jaoks väljaspool SEB Gruppi saama eelneva heakskiidu oma otseselt juhilt ja 
tema juhilt. Töötajate ja Juhtorgani liikmete puhul ei ole lubatud ühegi ülesande täitmine konkureeriva asutuse 
juhatuses, välja arvatud juhul, kui tegu on asutusega, mis kuulub samasse institutsioonilisse kaitseskeemi, 
püsivalt keskasutusega seotud krediidiasutusega või usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise 
kohaldamisalasse kuuluva krediidiasutuse või investeerimisühinguga1. 

f)  Ühe valdkonna, üksuse või erineva Panga grupi üksuse Töötajad ei tohi vahetada teavet teise valdkonna, üksuse 
või Panga grupi üksuse Töötajatega, kui selle teabe vahetamine võib kahjustada ühe või mitme kliendi huve. 

g)  Töötajate osas, kes osutavad teenuseid või tegutsevad klientide nimel, kelle huvid võivad olla vastuolus SEB 
Grupi huvidega, peab olema eraldi järelevalve. 

h)  Erineval tegevusaladel tegutsevate Töötajate töötasu või saadud tulu vahel ei tohi olla otsest seost, kui nende 
tegevustega seoses võib tekkida Huvide konflikt. 

i)  Ühe valdkonna, üksuse või Panga grupi üksuse Töötajad ei tohi avaldada sobimatut mõju viisile, kuidas teise 
valdkonna, üksuse või Panga grupi üksuse Töötajad tegutsevad. 

j)  Ühe valdkonna või üksuse või Panga grupi üksuse Töötajad ei peaks tingimata osalema kas samaaegselt või 
järjestikku eraldiseisvates investeerimis- või kõrvalteenustes või muudes tegevustes, kui selline osalemine 
võib kahjustada Huvide konfliktide nõuetekohast juhtimist. Kui Töötaja osalemine erinevates investeeringutes, 
kõrvalteenustes või tegevustes on vältimatu, kontrollitakse seda ettevõtte sise-eeskirjadega tagades võimalike 
tulenevate Huvide konfliktide nõuetekohane juhtimine. 

k)  Seotud pooltega tehinguid tehes tuleb järgida SEB Grupi siirdehindade poliitikas ja juhendis sätestatud 
protseduure. 

l)  Tegelike või võimalike Huvide konfliktide juhtimiseks tuleb rakendada ka muid asjakohaseid meetmeid. 

1 Vt ka Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste EBA/GL/2017/11 sisejuhtimise kohta direktiivi 2013/36 EL alusel 12. 
peatüki punkti 113 (e).
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Lisa 2 
Neid erinõudeid kohaldatakse juhul, kui Panga grupi üksus vastavat teenust osutab. 

Analüütikutega seotud erimeetmed Huvide konflikti vältimiseks 

1.  Analüütikud võivad teha isiklikke tehinguid või kaubelda finantsinstrumentidega, millega nende 
Investeerimisanalüüsid on seotud, alles siis, kui analüüsi saajatel on olnud mõistlik võimalus selle alusel 
tegutseda. 

2 Iga selline isiklik tehing peab vastama analüütiku soovitusele (ehkki erandjuhtudel võib loa anda ka tehingutele, 
mis ei vasta nõuetele). 

3. Investeerimisanalüüsiga seotud Töötajad ei tohi aktsepteerida hüvesid nendelt inimestelt, kellel on selle 
Investeerimisanalüüsi teema vastu oluline huvi. 

4.  Investeerimisanalüüsiga seotud Töötajad ei tohi lubada kaubeldavate väärtpaberite emitentidele nende jaoks 
soodsaid analüüside tulemusi. 

5.  Kui kaubeldavate väärtpaberite emitentidel või teistel Töötajatel on lubatud Investeerimisanalüüsi projekt 
läbi vaadata, et kontrollida selles sisalduvate faktiliste väidete õigsust, ei tohi projekt sisaldada soovitusi ega 
sihthindu. 

6.  Töötajatel ei ole lubatud teha Investeerimisanalüüse üksuste kohta, milles nad on Juhtorgani liikmed või 
vastutavad Töötajad. 

7.  Investeerimisanalüüsiga seotud Töötajatel ei tohi olla aruandluskohustust ettevõtte finantsmeeskonna ega 
müügi- ja kauplemisüksuste ees. Lisaks ei tohi nad olla muul viisil nende kontrolli all. 

8.  Kõik olulised potentsiaalsed Huvide konfliktid SEB Grupi ja Investeerimisanalüüsides käsitletud 
finantsinstrumentide emitendi vahel, mis on analüüside osakonnale teada, tuleb avalikustada 
Investeerimisanalüüsides, sealhulgas teave SEB Grupi hiljutisest osalemisest investeerimispangandusteenuste 
pakkumisel, SEB Grupi asjakohastest osalustest, aruande koostanud analüütiku osalustest või Töötajate 
kaasamisest asjaomase ettevõtte asjadesse. 

Fondi valitsemise ja Depositooriumiga seotud erimeetmed 

1.  Investeeringute haldamisega tegeleva ettevõtte teenuseid ning Panga või Panga grupi ettevõtte pakutavaid 
Depositooriumi teenuseid tuleb osutada üksteisest sõltumatult ja ainult Fondi osakuomanike ühistes huvides. 
Depositooriumi teenuseid osutava SEB üksuse ülesanne on teostada kontrolli investeeringute haldamisega 
tegeleva ettevõtte suhtes turutingimustel. Kontroll peab olema kõigis aspektides sõltumatu ja osakuomanike 
huvides. 

2.  Investeeringute haldamisega tegelevas ettevõttes ja Depositooriumi teenuseid pakkuvas Pangas võetakse 
vastu kirjalikud juhised, mis reguleerivad ja tagavad, et: 

a)  Investeeringute haldamisega tegeleva ettevõte tegevus ja Depositooriumi toimingud Panga grupis 
on korraldatud asjakohaste informatsioonitõkete, arusaadavate ja sõnaselgete aruandlusliinide 
(konfidentsiaalsuse säilitamiseks) ning vastutuse selge jaotusega, 

b)  Depositoorium tegutseb Investeeringute haldamisega tegelevast ettevõttest sõltumatult viimase kontrolli all 
olevate varade tõhusas järelevalves, 

c)  Investeeringute haldamisega tegeleva ettevõtte ja Depositooriumi teenuseid osutatakse tavapärastel 
turutingimustel, 

d)  Investeeringute haldamisega tegeleva ettevõtte Töötajad ei osuta Pangas Depositooriumi teenuseid, 

e)  Pank on funktsionaalselt ja hierarhiliselt eraldanud oma muud kohustused Depositooriumi kohustustest ja 
vastutusest. 
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Lisa 3
Neid erinõudeid kohaldatakse juhul, kui Panga grupi üksus vastavat teenust osutab. 

Teenuste, tegevuste ja olukordade kindlakstegemine, mis põhjustavad või võivad põhjustada Huvide konflikti 
institutsioonilisel tasandil 

1.  Investeerimisanalüüs

Investeerimisanalüüsi abil antakse klientidele teavet, mis on neile vajalik teadliku investeerimisotsuse tegemiseks. 
Iga kliendi huvid kasulikult investeerida erinevad järgmiste isikute huvidest ja võivad nende huvidega teoreetiliselt 
vastuollu sattuda: 

a)  SEB Grupi korporatiivkliendid, kelle eesmärk on emiteerida väärtpabereid võimalikult hea hinnaga,

b)  SEB Grupi oma vahenditega tehinguid tegevad maaklerid, kelle eesmärk on hallata SEB Grupi vara 
võimalikult kasulikult,

c)  SEB Grupi Portfellihalduse ja Fondi valdamise toimingute tegijad, kelle eesmärk on tagada nende kontrolli all 
olevate varade parim võimalik tootlus,

d)  SEB Grupp ja tema sidusettevõtted kui finantsinstrumentide emitendid/pakkujad,

e)  samuti võib klientide huvidele ebasoodsat mõju avaldada levitamise ebaõige ajastamine, sest isikul, kes 
saab vastava aruande enne teisi, on võimalik tegutseda enne, kui see aruanne jõuab väärtpaberi hinnale 
mõju avaldada.

Investeerimisanalüüsiga seotud Huvide konfliktide juhtimise erimeetmeid on kirjeldatud Lisas 2. 

2. Investeerimisnõustamine

Investeerimisnõustamise (sh ettevõtete panganduse puhul) eesmärk on pakkuda asjakohaseid nõuandeid, mis 
vastavad üksikute klientide konkreetsetele asjaoludele. See huvi erineb täielikult järgmiste isikute huvidest ja võib 
nende huvidega teoreetiliselt vastuollu sattuda: 

a)  mis tahes muu SEB Grupi klient, kes on asjakohasest küsimusest huvitatud,

b)  SEB Grupi huvid tema enda positsioonide haldamisel,

c)  SEB Grupi investeerivate klientide või portfellihalduse ja fondi valdamise soov kaubelda 
finantsinstrumentidega parimatel võimalikel tingimustel,

d)  SEB Grupi ja tema sidusettevõtete huvid finantsinstrumentide, kindlustustoodete ning muude finantstoodete 
ja -teenuste emitentide/pakkujatena,

e)  Töötajate palgastruktuurid. 

3. Portfellihaldus ja Fondi valitsemine

Portfellihalduse ja Fondi valitsemisega seotud toimingute eesmärk on tagada portfellide võimalikult suur tootlus 
kehtestatud investeerimiskriteeriume järgides. Portfellihaldurite ja fondivalitsejate otsused peavad erinema järgmiste 
isikute huvidest ja võivad nende huvidega teoreetiliselt vastuollu sattuda: 

a)  SEB Grupi korporatiivkliendid, kes soovivad emiteerida või omandada väärtpabereid võimalikult hea hinnaga 
või saavutada muid strateegilisi eesmärke;

b)  SEB Grupi huvid tema enda positsioonide haldamisel,

c)  SEB Grupi ja tema sidusettevõtete kui finantsinstrumentide emitentide/pakkujate huvid,

d)  Töötaja/portfellihaldur, kes omab siseinfot kliendi finantsseisundi kohta või muud siseteavet, mis võib 
mõjutada finantsinstrumendi hinda portfellis. 

4. Oma vahenditega kauplemine

Oma vahenditega kauplemise eesmärk on tagada SEB võetud positsioonide võimalikult suur tootlus. See huvi eristub 
SEB Grupi klientide huvist ning seetõttu võib esineda teoreetiline Huvide konflikt järgmiste isikute huvidega ja 
tegevustega: 

a)  kliendid, kes sõlmivad oma investeerimistegevuse käigus SEB Grupiga tehinguid,

b)  SEB Grupi tegevus Investeerimisanalüüside koostamisel, Investeerimisnõustamisel, Portfellihalduses ja 
Fondide valitsemisel. 
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5. Kauplemine klientide vahenditega

Klientidega ja klientide jaoks tehinguid korraldades saab SEB Grupp klientide kohta teavet, mida võidakse 
teoreetiliselt kuritarvitada alljärgnevaga seoses (millest võib tuleneda Huvide konflikt): 

a) SEB Grupi teiste klientide huvid, kes kauplevad samade väärtpaberitega või kasutavad teisi teenuseid;

b) SEB Grupi tegevus oma arvel kauplemisel (eriti oma vahenditega kauplemisel);

c) Töötajate huvid isiklike tehingute teostamisel;

d) Töötaja, kes osaleb kliendiga eratehingutes. 

6. Riskide juhtimine ja muud haldusülesanded

SEB Grupi riskide maandamise üksus ja muud haldusüksused peavad kaitsma SEB Grupi kui laenuandja, 
väärtpaberitesse investeerija ja finantsriskide võtja huve. Need toimingud hõlmavad krediidiriskide ja tururiski 
analüüsi ning juhtimist.

Nende toimingute tegemisel saavad asjaomased Töötajad klientide, SEB Grupi positsioonide ja nendega seoses 
SEB Grupi poolt kavandatavate toimingute kohta konfidentsiaalseid andmeid. Seda teavet võidakse teoreetiliselt 
kuritarvitada alljärgnevaga seoses (millest võib tuleneda Huvide konflikt): 

a) SEB Grupi teiste klientide (investorite või asjaomase kliendi konkurentide) huvid,

b) SEB Grupi Investeerimisanalüüside koostamine ja nõustamine,

c) SEB Grupi tegevus oma arvel kauplemisel (eriti oma vahenditega kauplemisel),

d) Töötajate huvid isiklike tehingute teostamisel. 

Lisaks annavad asjaomased Töötajad korraldusi ja teevad toiminguid, mis on nende arvates vajalikud SEB Grupi huvide 
kaitseks, hoolimata sellest, et need korraldused või toimingud võivad minna vastuollu SEB klientide huvidega. 

7. Klientide vara hoidmine

Klientidele vara hoidmisel saab SEB Grupp teavet kliendile kuuluva vara kohta. Seda teavet võidakse teoreetiliselt 
kuritarvitada alljärgnevaga seoses (millest võib tuleneda Huvide konflikt): 

a) SEB Grupi tegevus oma arvel kauplemisel (eriti Oma vahenditega kauplemisel),

b) Töötajate huvid isiklike tehingute teostamisel.

c) Panga üksused, mis pakuvad klientide väärtpaberite hoidmise jms teenuseid, on kohustatud tagama, et iga 
kliendi huvid oleksid kaitstud sõltumata teiste klientide või Panga muude üksuste huvidest.

d) Depositooriumi toimingute suhtes kehtivad juhised, mis reguleerivad nende kohustuste täitmist kontrollijana. 

8. Krediidi- ja finantseerimistehingud

Panga grupi krediidi- ja finantseerimistehingud hõlmavad finantseerimist, krediidiriskide juhtimist ja pantide 
käsitlemist klientide suhtes, mis võib põhjustada potentsiaalset Huvide konflikti seoses Panga grupi muude 
tegevustega või teiste klientidega. 

Näiteks võib potentsiaalne Huvide konflikt tekkida olukordades, kus Panga grupp on andnud finantsraskustes kliendile 
krediiti ning klient otsib Pangalt abi ka oma aktsionäride või avalikkuse raha kaasamiseks, nt uute finantsinstrumentide 
emiteerimise kaudu. 

9. Kindlustuse levitamine

Kui Panga grupi üksus tegeleb kindlustuse levitamisega, võivad tekkida potentsiaalsed Huvide konfliktid seoses 
nõuandega, mis on mõeldud kliendi konkreetse olukorra jaoks. Kliendi parimat huvi võivad potentsiaalselt valesti 
mõjutada: 

a) nõustamispakkumiste kujundus ja sisu, sobivuse hindamine ja sellega seotud protsessid,

b) mis tahes kolmandate isikute maksete (hüvede) mudelid seoses kindlustustoodete või 
finantsinstrumentidega ning Töötajate palgastruktuuridega,

c) SEB Grupi ja tema sidusettevõtete huvid finantsinstrumentide, kindlustustoodete ning muude finantstoodete 
ja -teenuste emitentide/pakkujatena, ja/või

d) mis tahes muu SEB Grupi klient, kes on asjakohasest küsimusest huvitatud. 



10
AS SEB Pank 
Tornimäe 2, 15010 TALLINN 

tel 372 665 5100  
e-post info@seb.ee

Huvide konfliktide juhtimise poliitika

Olukord, milles Panga grupp osutab teenuseid nii kindlustusandjana kui ka seotud kindlustusvahendajana, võib 
grupi jaoks samuti tähendada võimalikku Huvide konflikti. Seda riski võivad potentsiaalselt veelgi mõjutada 
kindlustusandjate ja teiste SEB Grupi ettevõtete vahelised teenuse edasiandmise lepingud. 

10. Konfliktid Investeeringute haldamisega tegeleva ettevõtte ja Depositooriumi vahel

Kui SEB Grupi ettevõte tegutseb üheaegselt Investeeringute haldamisega tegeleva ettevõtte mis tahes valitsetava 
fondi depositooriumina ning täidab teenuse edasiandmise kaudu talle üle antud fondivalitseja mis tahes ülesannet, 
tuleb depositooriumi ülesannete täitmine eraldada fondivalitseja kohustuste täitmisest vajalike halduslike, tehniliste, 
õiguslike ja organisatsiooniliste meetmete ning süsteemide abil, et tagada eespool nimetatud ülesandeid täitvate 
struktuuriüksuste nõuetekohane ja sihipärane toimimine ning vastastikune sõltumatus. Sellised meetmed ja süsteemid 
hõlmavad järgmist: 

a) depositooriumi tegevusvaldkond on füüsiliselt eraldatud ning Investeeringute haldamisega tegeleva ettevõtte 
esindajatel puudub juurdepääs depositooriumi ruumidele;

b) depositooriumi tegevusvaldkonnal on enda tehnilised süsteemid, mis ei sõltu Investeeringute haldamisega 
tegeleva ettevõtte süsteemidest;

c) depositooriumi tegevusvaldkond on korraldatud asjakohaste informatsioonitõketega, arusaadavate ja 
sõnaselgete aruandluskanalitega (konfidentsiaalsuse säilitamiseks) ning vastutuse selge jaotusega;

d) depositooriumi ja Investeeringute haldamisega tegeleva ettevõtte poolt rakendatavad palgamudelid ei sõltu 
üksteise tulemustest ja kasumlikkusest;

e) depositooriumi tegevusvaldkonnal on oma tegevust reguleerivad sise-eeskirjad, mida ei pea üle vaatama ja 
heaks kiitma Investeeringute haldamisega tegelev ettevõte;

f) depositooriumi teenuseid osutatakse tavapärastel turutingimustel. 

Depositooriumi tegevusvaldkonnal on oma sõltumatu protsess tema depositooriumi rolliga seotud küsimuste 
lahendamiseks. Depositooriumi tegevusvaldkonnal on Investeeringute haldamisega tegelevast ettevõttest 
sõltumatud arusaadavad ja selged aruandluskanalid. SEB Grupis kehtestatud meetmed peaksid selliseid olukordasid 
vältima. Ettevõtete organisatsiooniline struktuur peaks tagama kõigi ettevõtete järelevalve ja tegevuste sõltumatuse. 
Investeeringute haldamisega tegeleval ettevõttel on kehtestatud depositooriumi valimise otsustusprotsess, mis 
põhineb objektiivsetel kriteeriumidel. Pank tegutseb depositooriumina sõltumatult ja pensioniplaanide huvides. 
Depositoorium tagab kontrollid, protsesside kontrollimise ja asjakohase lepitusmenetluse, mida rakendatakse ja 
vaadatakse regulaarselt üle. Depositoorium on kehtestanud selge ja tervikliku eskalatsioonimenetluse, et hallata 
olukordi, kus tema järelevalvekohustuste täitmisel võidakse tuvastada võimalikke lahknevusi. Selliste võimalike 
lahknevuste üksikasjad peaksid avastamise korral olema järelevalveasutusele kättesaadavad. Investeeringute 
haldamise ja depositooriumi teenustega seotud Huvide konfliktide juhtimise erimeetmeid on kirjeldatud Lisas 2. 

11. Ettevõtete pangandus

Klientidega ja klientide jaoks tehinguid korraldades saab Panga grupp klientide kohta teavet, mida võidakse 
teoreetiliselt kuritarvitada alljärgnevaga seoses (millest võib tuleneda Huvide konflikt): 

a) SEB Grupi teiste klientide (investorite või asjaomase kliendi konkurentide) huvid,

b) SEB Grupi Investeerimisanalüüside koostamine ja nõustamine,

c) SEB Grupi tegevus oma arvel kauplemisel (eriti Oma vahenditega kauplemisel),

d) Töötajate huvid isiklike tehingute teostamisel. 

Kui Panga grupp korraldab tehingu oma äriühingust kliendile, püüavad asjaomased Töötajad tegutseda oma kliendi 
huvides, hoolimata sellest, et see võib olla vastuolus kas teiste Panga grupi klientide või Panga enda huvidega. 
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Huvide konfliktide juhtimise poliitika

Lisa 4 

Olukordade tuvastamine, kus võivad tekkida Huvide konfliktid Töötajate tasandil

a) Isiklike tehingute teostamine

Töötajad võivad teostada isiklikke tehinguid ja nende huvid võivad selle käigus vastuolus olla kas SEB Grupi enda 
või tema klientide huvidega või neid ebasobivalt ära kasutada. Üksikasjalik kirjeldus tegevuste kohta, mida Töötajad 
peavad tegema, on esitatud Isiklike tehingute tegemise ja väärtpaberiportfelli deklareerimise eeskirjas. 

b)  Välised ülesanded/varasem töökoht

Töötajate/Juhtorgani liikmete või Töötajate/Juhtorgani liikmete lähimate pereliikmete praegused ja varasemad 
ülesanded väljaspool SEB-d/väline töökoht ja eelnevad töökohad (viimase viie aasta jooksul) võivad olla vastuolus kas 
SEB Grupi enda või tema klientide huvidega. 

c)  Muud Töötajatega seotud Huvide konfliktid 

i)  Töötajate/Juhtorgani liikmete või Töötajate/Juhtorgani liikmete lähimate pereliikmete minevik (viimase viie 
aasta või pikema aja jooksul, kui see mõjutab endiselt Töötajate/Juhtorgani liikmete käitumist) ja praegused 
isiklikud majanduslikud huvid (nt aktsiad, muud omandi- ja osalusõigused, finantsosalused ja muud 
majanduslikud huvid äriklientide suhtes, intellektuaalomandi õigused, SEB Grupi poolt Töötajale/Juhtorgani 
liikmele kuuluvale ettevõttele antud laenud, kuuluvus vastuoluliste huvidega organisse või üksusesse) võib 
põhjustada tegeliku või potentsiaalse Huvide konflikti, mis on seotud kas SEB Grupi enda või tema klientide 
huvidega. Töötajate ja Juhtorgani liikmete seotust SEB Grupiga (näiteks osalus SEB Grupi ettevõttes, 
erakontod, laenud või muud SEB Grupis asuva üksuse pakutavad teenused) ei tohiks pidada Guvide konflikti 
põhjustavaks tingimusel, et seotus on kooskõlas sellega, mida võib mõistlikult pidada tavapärasteks 
suheteks SEB grupi vastava üksusega. 

ii)  Töötajate/Juhtorgani liikmete või Töötajate/Juhtorgani liikmete lähimate pereliikmete minevik (viimase viie 
aasta või pikema aja jooksul, kui see mõjutab endiselt Töötajate/Juhtorgani liikmete käitumist) või praegused 
isiklikud või ametialased suhted SEB Grupi ettevõtetes olulise osaluse omanikega võivad põhjustada tegeliku 
või potentsiaalse Huvide konflikti, mis on seotud kas SEB Grupi enda või tema klientide huvidega. 

iii)  Töötajate/Juhtorgani liikmete või Töötajate/Juhtorgani liikmete lähimate pereliikmete minevik (viimase viie 
aasta või pikema aja jooksul, kui see mõjutab endiselt Töötajate/Juhtorgani liikmete käitumist) või praegused 
isiklikud või ametialased suhted SEB Grupi ettevõtete teiste Töötajate/Juhtorgani liikmetega võivad 
põhjustada tegeliku või potentsiaalse Huvide konflikti, mis on seotud kas SEB Grupi enda või tema klientide 
huvidega. 

iv)  Töötajate/Juhtorgani liikmete või Töötajate/Juhtorgani liikmete lähimate pereliikmete minevik (viimase viie 
aasta või pikema aja jooksul, kui see mõjutab endiselt Töötajate/Juhtorgani liikmete käitumist) või praegused 
isiklikud või ametialased suhted väliste sidusrühmadega (nt koostöö olulisimate tarnijate, konsultantide või 
muude teenusepakkujatega) võivad põhjustada tegeliku või potentsiaalse Huvide konflikti, mis on seotud kas 
SEB Grupi enda või tema klientide huvidega. 

v)  Panga või Panga grupi vara müümine Töötajale või Juhtorgani liikmele võib põhjustada tegeliku või 
potentsiaalse Huvide konflikti seoses Panga või Panga grupi üksuse enda või nende klientide huvidega. 
Seetõttu tuleb sellise müügitehingu toimumise ajal hinnata, kas see põhjustab Huvide konflikti või mitte. 

vi)  Töötaja teostab Panga ja/või Panga grupi ettevõtte kliendina isiklikke finantstehinguid, kasutades Panga ja/
või Panga grupi pakutavat klienditeenust – kaugteenuseid internetipanga kaudu või mobiilipanga rakenduse 
abil. Juhul, kui Töötaja otsustab finantstehinguid teostada Panga ja/või Panga grupi kliendina, peab Töötajat 
teenindama teine Töötaja ametijuhendi kohaselt ja järgides kõiki klienditeenindusega seotud tingimusi. 


