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1. LEPINGU SISU 

1.1 Teenus võimaldab vaadata ja käsutada kliendi 
internetipanga lepingus määratud kasutajatel volitaja 
pankades olevaid volitaja kontosid reaalajas läbi panga 
internetipanga vastavalt internetipanga lepingule, volitaja 
volitusele ja Baltic Online teenuse lepingu tingimustele. 
Teenus laieneb ainult pangas noteeritud valuutadele.  
1.2 Klient saab oma internetipangas käsutada volitaja 
pankades olevaid kontosid vastavalt kliendi 
internetipanga lepingus kasutajatele seatud õigustele ja 
limiitidele. 
1.3 Tehingutele, mis algatatakse läbi internetipanga 
volitaja pangas asuvatelt volitaja arvelduskontodelt, 
kehtivad volitaja panga poolt kehtestatud reeglid, 
tingimused ning hinnakirjad. 
1.4 Volitaja kontode info kuvamisel ning maksejuhiste 
algatamise protsessis limiitide arvestamisel kasutatakse 
panga valuutakursse, mis võivad erineda volitaja panga 
kurssidest. 
1.5 Algatatud tehingute lõpliku toimumise kohta saab 
klient infot väljavõttest. Volitaja pangas tagasilükatud 
maksejuhistest saab klient infot internetipanga 
vahendusel. Tulenevalt volitaja panga sisemistest 
protsessidest võib mõlemal juhul tagasiside laekuda 
mõningase viivitusega. 
1.6 Teenusega liidetud volitaja kontole antud volitused ja 
piirangud laienevad automaatselt ka kõikidele kontol 
hoitavatele valuutadele. Erisusi kontol hoitavate 
valuutade lõikes teha ei ole lubatud. 
1.7 Volitaja kontodega seotud muudatused, mis ei 
mõjuta lepingu sisu, toimuvad automaatselt. Sellisteks 
muudatusteks on nii valuuta eemaldamine kui ka uue 
valuuta lisamine. Vastavad muudatused konto juures 
võivad kaasa tuua kuuhooldustasu muutuse. 
1.8 Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad 
pank ja klient panga üldtingimustest, kliendi ja panga 
vahel sõlmitud arvelduskontolepingust ning kliendi ja 
panga vahel sõlmitud internetipanga lepingust. 

2. MÕISTED 

Internetipank- SEB ärikliendi internetipank 
Klient – äriühing, lepingu osapool  
Konto – arvelduskonto  
Leping – panga ja kliendi vahel sõlmitud Baltic Online 
teenuse leping 
Pank - AS SEB Pank 
Teenustasukonto - kliendi poolt lepingus määratud 
arvelduskonto, millelt pank debiteerib kõik teenusega 
seotud tasud 
Volitaja – isik, kes volitab oma kontode käsutamise ja 
nägemise õiguse kliendile 
Volitaja pank - AS SEB Banka või AB SEB Bankas 
Volitus - volitaja poolt volitaja pangas tehtud 
tahtevaldus, mille alusel on kliendil võimalik oma 
internetipanga vahendusel volitaja kontosid käsutada. 

Volitaja pank edastab volituse  panka. 

3. TEENUSTASUD JA NENDE VÕTMISE KORD 

3.1 Volitaja panga kontodelt sooritatud tehingutele 
kohaldatakse volitaja pangas kehtivaid hinnakirju ja 
tingimusi ning tehingute teenustasu debiteeritakse 
volitaja pangas asuvalt kontolt. 
3.2 Pangal on õigus kliendi teenustasukontolt kinni 
pidada kõik hinnakirjajärgsed liitumis-, kuuhooldus- ja 
muud tasud, samuti viivised, võlgnevused ja kahjud, mis 
on seotud Baltic Online teenuse kasutamisega. Lepingu 
kuuhooldustasud debiteerib pank teenustasukontolt 
määratud valuutast iga kuu 15. kuupäeval jooksva kuu 
eest kõikide kliendi internetipanka liidetud volitaja 
kontode eest summaarselt vastavalt pangas kehtivale 
hinnakirjale. 
3.3 Pangal on õigus kliendi teenustasukontolt 
debiteerida kuuhooldustasu täies ulatuses ka juhul, kui 
leping on lõppenud kuu kestel pärast 15.kuupäeva. 
3.4 Klient on kohustatud tagama p. 3.2 nimetatud 
summade debiteerimiseks vajaliku raha olemasolu 
teenustasukontol p.3.2 näidatud ajal.  
3.5 Pangal on õigus punktis 3.2 nimetatud summad 
debiteerida kliendi ükskõik milliselt teiselt pangas avatud 
kontolt või sama konto teiselt valuutalt, kui 
teenustasukontol vastav summa puudub. 

4. VASTUTUS 

4.1 Pank ei lahenda kliendi pretensioone, mis tulenevad 
kliendi ja volitaja omavahelistest lahkhelidest. 
4.2 Klient on teadlik, et kui lepingu tingimuste ja volitaja 
poolt antud volituse vahel on erisusi, siis lähtub pank 
teenuse osutamisel volitaja panga poolt pangale 
edastatud volitaja volitusest. 
4.3 Pank ei vastuta kliendi pretensioonide eest, mis 
tulenevad volitaja pangas kehtivatest tähtaegadest, 
tingimustest, hinnakirjadest, tehnilistest riketest/tõrgetest 
ja/või hooldustöödest. 
4.4 Pank ei vastuta kliendi korralduse täitmata jätmise 
või puuduliku täitmise eest, kui täitmata jätmine või 
puudulik täitmine oli tingitud mittekorrektsest 
maksejuhisest või vabade vahendite puudumisest 
volitaja kontol. 
4.5 Pank ei vastuta volitaja panga poolt saadetud 
väljavõtete sisu eest ja kuvab neid kliendile 
internetipangas muutmata kujul. 
4.6 Pank vastutab kliendi internetipanga kasutajaõiguste 
ja limiitide kontrollimise eest ning volitaja korralduste 
täitmise eest, mis volitaja panga poolt panka 
edastatakse. 
4.7 Klient vastutab lepingu muudatuste kooskõlastamiste 
eest volitajaga. 
4.8 Pank võimaldab saada infot iga lepinguga seotud 
volitaja konto tehingute kohta kuni 48 kuud alates nende 
toimumisest. 
4.9 Tulenevalt teenuse iseloomust, kus pank vahendab 
volitaja panga kontode infot ja teenuseid, lasub teenuste 
lubamise lõplik otsustusõigus volitaja pangal. Teenusega 
liidetud volitaja kontode kohta käiva info erinevuse korral 



 

 

 

  

pangas ja volitaja pangas tuleb õigeks lugeda volitaja 
panga info.  
4.10 Pank kohustub informeerima klienti lepingu 
muudatustest, mis on algatatud volitaja ja/või volitaja 
panga poolt. 

 

5. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE 

5.1 Leping on sõlmitud tähtajatuna. 
5.2 Pangal on õigus muuta ühepoolselt lepingu tingimusi 
ning hinnakirja, teatades muudatustest eelnevalt klienti 
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. 
5.3 Kliendil on õigus lepingut muuta volitaja poolt antud 
volituse piires. Laiemate volituste saamiseks peab klient 
algatama teenuse muudatusettepaneku läbi volitaja, kes 
peab selleks laiendama kliendi volitusi. 

5.4 Pank muudab teenust ühepoolselt, kui volitaja piirab 
kliendi volitusi volitaja kontot käsutada. Muudatustest 
informeerib pank klienti hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. 
5.5 Kliendil on õigus leping igal ajal üles öelda. 
5.6 Pangal on õigus leping korraliselt üles öelda, 
teatades sellest üldtingimustes sätestatud korras 
vähemalt 1 kuu ette. 
5.7 Leping loetakse lõppenuks kliendi 
arvelduskontolepingu lõppemisega või kui pank saab 
volitaja panga vahendusel teada, et volitaja võtab kliendi 
käsutusõiguse aluseks oleva volituse tagasi või 
tunnistab volituse kehtetuks.  
5.8 Pangal on õigus leping ühepoolselt ilma punktis 5.6 
nimetatud etteteatamistähtaega järgimata üles öelda või 
peatada kasutustakistuste ja/või pettuse ilmnemise 
korral. 
5.9 Pangal on õigus leping peatada ja erakorraliselt üles 
öelda, kui kliendil on teenuse kuuhooldustasud tasumata 
kolme kuu eest. 
 
 

 

 

 


