ARVELDUSKONTOLEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Kohaldatakse alates 1. aprillist 2018 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S Läti filiaalis ja Danske Bank A/S Leedu filiaalis
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad arvelduskontolepingu tüüptingimused sätestavad
arvelduskonto hoidmise tingimused ning kohustuse avada Kliendi
nimel Konto maksetehingute teostamiseks.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:
Konto on arvelduskonto, mis avatakse Kliendile Panga poolt Lepingu
alusel, millele vastavalt Pank hoiab Kliendi rahalisi vahendeid ja mida
kasutatakse Kliendi nimel Maksetehingute täitmiseks vastavalt
Lepingu tingimustele. Kontol võib olla teistsugune funktsioon, kui see
on sätestatud vastavas Teenuselepingus.
Kontotingimused
on
käesolevad
arvelduskontolepingu
tüüptingimused.
Leping on arvelduskonto leping, mis koosneb Lepingu eritingimustest,
Kliendi kinnitustest, Kontotingimustest ja Makseteenuste osutamise
tingimustest. Kõik Lepingu muudatused ja lisad, kui need on olemas,
ning Hoiustaja teabeleht on Lepingu lahutamatuks osaks.
Üldtingimused ja Hinnakiri kohalduvad Lepingule ulatuses, milles need
ei ole Lepinguga vastuolus.
Klient on juriidiline või füüsiline isik, kelle eesmärk on avada või kellel
on Pangas konto ja kes vastab Üldtingimustes Kliendi kohta
kehtestatud tingimustele.
Makseteenuste tingimused on makseteenuste osutamise
tingimused.
Teenuseleping tähendab Kliendi ja Panga vahel sõlmitud mis tahes
lepingut ja/või mis tahes lepingut, mis on Kontoga seotud.
Teistel Kontotingimustes kasutatavatel mõistetel on Üldtingimustes
ja Makseteenuste tingimustes sätestatuga sama tähendus.
2. LEPINGU SÕLMIMINE
2.1. Leping sõlmitakse Panga teeninduskohas või Panga poolt
aktsepteeritud elektrooniliste kanalite kaudu. Kui Leping sõlmitakse
Panga teeninduskohas, siis saab iga Pool sellest ühe eksemplari ja
kõik eksemplarid omavad võrdset juriidilist jõudu.
2.2. Leping jõustub pärast seda, kui Pooled on nõustunud selle
tingimustega, allkirjastades Lepingu esilehe(d) (millel on toodud Poolte
andmed, Lepingu eritingimused ning Kliendi kinnitused).
2.3. Pank avab Konto ja alustab Teenuste osutamist vastavalt
Lepingule 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.
3. KONTO KASUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
3.1. Pank:
3.1.1. avab Lepingu alusel Konto, osutab Kliendile Makseteenuseid
vastavalt Makseteenuste Tingimustele, täidab Maksetehinguid
vastavalt Kliendi Maksekorraldustele ulatuses, milles Kontol on vabu
rahalisi vahendeid, vastavalt Lepingule, Makseteenuste tingimustele,
vastavale Teenuselepingule ja Üldtingimustele. Kontol saab hoida
üksnes Panga noteeritud valuutasid. Kui Kliendi nimel või Kontole
laekuvad rahalised vahendid muus valuutas kui Konto valuuta ning
Pank aktsepteerib seda valuutat, avab Pank selle valuuta konto, ilma
et Klient peaks seda eraldi taotlema;
3.1.2. peab arvestust Konto krediteerimiste ja debiteerimiste kohta
vastavalt Tegevuskohas kehtivatele õigusaktidele;
3.1.3. annab Konto väljavõttel teavet Maksekorralduste täitmise
kohta ning esitab Konto väljavõtte Kliendile vastavalt Makseteenuste
tingimustele;
3.1.4. aktsepteerib Kliendi nimel Kontole laekunud rahalisi vahendeid,
teostab Kontol olevate rahaliste vahenditega tehinguid vastavalt
Kliendi korraldustele Lepingus või vastavas Teenuselepingus
sätestatud viisil ning Maksetehingute limiitide piires (kui neid on) ja
teeb muid Konto kasutamise toiminguid;
3.1.5. krediteerib ja debiteerib rahalisi vahendeid ning teostab muid
Kliendi korraldusi vastavalt Makseteenuste Tingimustele;
3.1.6. tagama Kontol hoitavate rahaliste vahendite turvalisuse
vastavalt Tegevuskohas kehtivatele õigusaktidele;
3.1.7. kohustub mitte debiteerima Kontot ilma Kliendi nõusolekuta,
välja arvatud kohtuotsuse alusel ja Tegevuskohas kehtivates
õigusaktides,
Lepingus,
Makseteenuste
Tingimustes
või
Teenuselepingus või Panga ja Kliendi vahel sõlmitud mis tahes muus
lepingus ettenähtud juhtudel.
3.2. Kui Kontole on ekslikult kantud rahalisi vahendeid või kui
Kliendile on laekunud rahalisi vahendeid, mis ei kuulu Kliendile, on
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Pangal õigus teha korrigeerimine, debiteerides Kontot ekslikult
krediteeritud summa ulatuses ilma Kliendi nõusolekuta. Kui Kontol
olevatest rahalistest vahenditest ei piisa ekslikult krediteeritud
summa debiteerimiseks, on Pangal õigus kõnealune summa
blokeerida ja/või debiteerida see Kliendi teistelt kontodelt.
3.3. Kui Pank on Maksekorralduse täitmisel sisestanud vale summa,
valed makseandmed, vale viitenumbri või muu makseteabe, on Pangal
õigus debiteerida Kontot ilma Kliendi nõusolekuta, et teha
paranduskanne
ning
teha
makse
täielikus
vastavuses
Maksekorralduse andmetega.
3.4. Kui Panga ja Kliendi vahelises Lepingus ei ole ette nähtud teisiti,
täidab Pank Kliendi korraldused selle korralduse või Kliendi esitatud
muude dokumentide alusel või Tegevuskohas kehtivates õigusaktides
sätestatud juhtudel. Kui Klient ei järgi Kontolt rahaliste vahendite
debiteerimise korralduste andmisel järjekorda, milles Kliendi vastu
esitatud nõudeid tuleb täita, ei ole Pank selle eest vastutav.
3.5. Pangal on õigus keelduda Maksekorralduste täitmisest vastavalt
Makseteenuste tingimustele ja Üldtingimustele.
3.6. Kliendil on õigus Panga poolt kättesaadud Maksekorraldus
vastavalt Makseteenuste tingimustele tagasi võtta.
3.7. Pank võib debiteerida Kontolt kõik võlgnevused, teenustasud,
võlgnetavad intressid, trahvid ja maksed, sealhulgas nõuded Kliendi
vastu, kui Lepingus, Teenuselepingus või Üldtingimustes ei ole
sätestatud teisiti.
3.8. Lisateenuste omandamine ei ole Lepingu kui põhimakseteenuse
lepingu sõlmimisel kohustuslik eeltingimus (kehtib juhul, kui Klient on
Tarbija).
3.9. Kontol Maksetehingute tegemise üksikasjalikum protseduur on
määratletud
Makseteenuste
tingimustes
või
vastavas
Teenuselepingus.
4. KLIENDI ÜLDISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Klient võib teha tehinguid Kontol olevate rahaliste vahendite
ulatuses, kui Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti. Pank teostab
maksed kõigis Panga poolt noteeritavates valuutades, kui Hinnakirjas
või Makseteenuste tingimustes ei ole sätestatudsätestatud teisiti.
4.2. Klient võib kasutada Kontot Panga poolt võimaldatavatel viisidel
(nt deebetkaardiga) ja Pangakanalite kaudu ning sõlmides Pangaga
vastava Teenuselepingu.
4.3. Lepingu kohaselt on Kliendil õigus hallata Kontot viisil, mille
aluseks on Kliendi poolt kas Panga teeninduskohas või digitaalselt
allkirjastatud maksekorraldused. Klient esitab Pangale vastavalt
Panga nõuetele täidetud korraldused (Maksekorraldused, mis tahes
muud juhised jne). Kui Klient esitab Pangale Maksekorralduse ühe
Pangakanali kaudu, ei esita ta sama Maksekorraldust teise
Pangakanali kaudu.
4.4. Kontot saab kasutada Klient ja isik, kellel on Kliendi antud ja
Teenust osutava Panga poolt aktsepteeritud esindusõigus. Kliendi
esindaja võib esitada Pangale Kliendi nimel Maksekorraldusi ning
kasutada Kontot ja käsutada Kontol olevaid rahalisi vahendeid,
tingimusel et see õigus on heaks kiidetud Panga poolt aktsepteeritud
viisil. Klient on kohustatud tutvustama esindajale viivitamata Lepingut
(sealhulgas kõiki selle lisasid), Üldtingimusi, vastavat Teenuselepingut
ja Hinnakirja ning tagama, et esindaja täidab neid tingimusi. Klient on
kohustatud Pangale viivitamata kirjalikult teatama, kui Klient tühistab
Kliendi vastavale esindajale antud volituse.
4.5. Klient on kohustatud viivitamata Panka koheselt oma isikut
tõendava dokumendi kadumisest, vargusest või dokumendi või
identiteedi ebaseaduslikust omandamisest ning faktidest või
kahtlustest,
et
isikut
tõendava
dokumendi
isikustatud
turvaelemendid (nt PIN-kood) on saanud teatavaks Kolmandale
isikule või et Kolmas isik võib neid kasutada.
4.6. Kui Kontole on ekslikult kantud rahalisi vahendeid või kui Kliendile
on laekunud rahalisi vahendeid, mis ei kuulu talle, on Klient kohustatud
pärast ekslikust ülekandest teadasaamist Panka sellest viivitamata
teavitama ning maksma ekslikult arvele krediteeritud summad
Pangale tagasi kolme (3) tööpäeva jooksul alates Panga
tagasimaksenõude kättesaamisest.
4.7. Klient ja Pangale antud Maksekorraldused peavad vastama
Lepingu (sealhulgas Makseteenuste tingimuste), Teenuselepingu,
Üldtingimuste ning Tegevuskohas kehtivate õigusaktide sätetele.
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5. INTRESSID JA MAKSMISELE KUULUVAD TASUD
5.1. Pank võib maksta Kliendile Panga määratud ja Hinnakirjas
sätestatud intressimäära, intressi arvutusmeetodi ja -põhimõtete
järgi Stardikonto jäägilt intressi, kui Pooled ei ole kokku leppinud
teisiti.
5.2. Kontol olevate rahaliste vahenditelt arvutatakse intressi 360
(kolmesaja kuuekümne) päeva pikkuse aasta ja kalendrikuu tegeliku
päevade arvu alusel. Pank arvutab intressi ja kannab selle Kontole
jooksva kuu viimasel kalendripäeval.
5.3. Intressi ei arvutata ega maksta Lepingu lõpetamiskuupäeva eest
ega pärast Lepingu ülesütlemist.
5.4. Panga poolt makstavad intressid võivad Tegevuskoha
õigusaktidest tulenevalt olla maksustatud (sh võib kehtida maksu
kinnipidamise nõue).
5.5. Klient maksab Pangale teenustasu Konto avamise, haldamise ja
sulgemise eest ning Panga poolt, Panga nimel või Panga kaudu
osutatud Teenuste eest, summas, mis on märgitud vastava Teenuse
osutamise või tehingu tegemise ajal kehtinud Hinnakirjas, kui Pooled
ei ole kokku leppinud teisiti.
6. VASTUTUS
6.1. Klient vastutab tema poolt Pangale Maksekorralduse
edastamise ja selles esinevate vigade ja puudujääkide eest.
6.2. Pank vastutab otsese kahju eest, mis on Kliendile põhjustatud
Panga poolse raske hooletuse või tahtluse tõttu. Sellistel juhtudel
hüvitab Pank Kliendile tekkinud ja tõendatud otsese kahju. Pank ei
vastuta Kliendi saamatajäänud tulu ega mis tahes muu kaudse kahju
eest.
6.3. Pank ei vastuta Maksekorralduse täitmisest keeldumise ja
sellest tekkinud kahju eest, kui keeldumine tuleneb Lepingust või kui
selle põhjustab asjaolu, et Pank täitis Tegevuskohas kehtivatest
õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
6.4. Pank ei vastuta:
6.4.1. mis tahes Kolmanda isiku (sealhulgas korrespondentpankade)
tegevuse või tegevusetuse eest, sealhulgas sidekanalite tõrke eest,
kui need on Maksekorralduse täitmatajätmise või valesti täitmise
põhjuseks;
6.4.2. Kolmanda isiku kuritegeliku või muu ebaseadusliku tegevuse
eest, mis põhjustasid kahju Kliendile või mis tahes muule isikule;
6.4.3. maksjate ja makse saajate vastastikuste nõuete eest;
6.4.4. kahju eest, mida Klient kandis kõigi või mõnede tehingute
tegemise või Teenuste osutamise peatamise tõttu vastavalt
Tegevuskohas kehtivatele õigusaktidele või kui see peatamine on
vajalik muudel põhjustel, mis ei olene Pangast või ei ole Panga kontrolli
all, või Makseteenuste tingimustes ja/või Üldtingimustes sätestatud
juhtudel.
6.5. Klient on täielikult vastutav Lepingu mittetäitmise või
mittekohase täitmise eest.
6.6. Kui Kliendil on tähtajaks tasumata võlgnevusi, on Pangal õigus
nõuda Kliendilt võlgnetavate summade pealt Hinnakirjas sätestatud
viivist iga viivitatud päeva eest.
6.7. Panga ja Kliendi vastastikused Lepingust tulenevad rahalised
nõuded lahendatakse tasaarvestusega üksnes Panga nõusolekul.
6.8. Klient on kohustatud Panka teavitama autoriseerimata
maksetehingust või makse valesti täitmisest viivitamata pärast
sellest teadasaamist.
6.9. Tegevuskohas kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja
nendes õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt võib Pank
ülekannete tegijale avalikustada makse saaja andmeid (nimi,
kontaktandmed jne), et ülekande tegija saaks ekslikult tehtud makse
soodustatud isikult tagasi nõuda.
6.10. Lisaks on vastutus sätestatud Üldtingimustes ja
Makseteenuste Tingimustes.
7. LEPINGU MUUTMINE
7.1. Pangal on õigus ühepoolselt ja Poolte vahelise kokkuleppeta
muuta Kontotingimusi ja Makseteenuste tingimusi, teatades
muudatustest Tarbijale ette vähemalt 2 (kaks) kuud või 60
(kuuskümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem),
ning Kliendile, kes ei ole Tarbija, vähemalt 1 (üks) kuu või 30
(kolmkümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem)
enne muudatuste jõustumist, vastavalt Üldtingimustes kehtestatud
korrale.
7.2. Põhjendatud juhtudel võib Pank muuta teenustasusid ja
Kontotingimusi sellest ette teatamata. Sellistel juhtudel peab Pank
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Klienti muudatustest viivitamata teavitama ning Kliendil on õigus
Leping vastavalt Üldtingimustele viivitamata lõpetada.
7.3. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on Kliendil õigus Leping
lõpetada, teatades sellest Pangale kirjalikult või muul
Teenuselepingus kokkulepitud viisil vähemalt 5 (viis) päeva ette, enne
kui vastavad muudatused jõustuvad, ning tingimusel, et Kliendi
poolsed Kontoga seotud Lepingu ja mis tahes muu Teenuselepingu
kohased kohustused on täidetud.
7.4. Kui Klient ei kasuta oma õigust Leping lõpetada enne
muudatuste jõustumist, loetakse et ta on tehtud muudatustega
nõustunud ja tal ei ole Pangale Lepingu ja Hinnakirja või
Makseteenuste
tingimuste
muudatuste
osas
hilisemaid
pretensioone.
8. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE
8.1. Leping sõlmitakse tähtajatult.
8.2. Pangal on õigus Leping üles öelda ühepoolselt ja viivitamata ning
sellest ette teatamata, kui Klient jätab olulisel määral täitmata
Lepingust või Üldtingimustest tulenevaid lepingulisi kohustusi või
Üldtingimustes sätestatud juhtudel või Tegevuskohas kehtivates
õigusaktides sätestatud juhtudel. Pank saadab Kliendile Lepingu
lõpetamise teate vastavalt Üldtingimustes sätestatud viisile.
8.3. Pank võib Lepingu põhjusest olenemata korraliselt üles öelda,
teatades Tarbijat ülesütlemisest vähemalt 2 (kaks) kuud või 60
(kuuskümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem),
ning Kliendile, kes ei ole Tarbija, vähemalt 1 (üks) kuu või 30
(kolmkümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem),
vastavalt Üldtingimustes kehtestatud korrale.
8.4. Lepingu ülesütlemise korral on Pangal õigus ühepoolselt ja
koheselt eelneva etteteatamiseta üles öelda Kontoga seotud
Teenuselepingud, mille alusel Teenust (nt maksekaardi kasutamist,
vastava pangakanali kasutamist, väärtpaberikontot, tähtajalist hoiust,
kasvuhoiust, arvelduskrediiti, laenu jne) ei saa osutada ilma Kontot
omamata.
8.5. Klient võib Lepingu üles öelda igal ajal, teatades Pangale sellest
Üldtingimustes sätestatud viisil vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva
ette ning tingimusel, et ta on täitnud kõik Kontoga seotud
Teenuselepingust tulenevad kohustused.
8.6. Lepingu lõpetamisel peab Klient täitma kõik Lepingust ja mis
tahes muust Teenuselepingust (mis loetakse üles öelduks koos
Lepinguga) tulenevad kohustused Panga ees hiljemalt Lepingu
viimasel kehtivuspäeval.
8.7. Kui pärast Lepingu lõppemist saadakse Kolmandalt isikult teave
Kliendi nende tehingute kohta, mis olid tehtud Lepingu kehtivuse ajal,
peab Klient tasuma oma võlgnevuse Panga poolt ettenähtud aja
jooksul ja tingimustel.
8.8. Lepingu lõpetamisel kannab Pank Kontol olevate rahaliste
vahendite jäägi Kliendi poolt näidatud teisele kontole.
8.9. Kui Klient ei anna korraldust rahaliste vahendite teisele kontole
kandmiseks, kantakse need rahalised vahendid Panga sisemisele
kontole ning kantakse hiljem üle Kliendi poolt teatatud teisele kontole.
Pärast rahaliste vahendite ülekandmist Konto suletakse.
8.10. Suletud Kontot ei avata uuesti.
9. RAHALISTE VAHENDITE KAITSMINE
9.1. Pangas hoitavad hoiused on tagatud Taani hoiustajate ja
investorite tagatisfondi skeemiga.
9.2. Teavet hoiuste tagamise kohta saab Klient Panga kodulehelt ja
kõikidest Panga teeninduskohtadest. Kliendi taotlusel antakse
Kliendile värskeima asjakohase infoga teabeleht.
10. LÕPPSÄTTED
10.1. Lepingul, mis on sõlmitud Panga aktsepteeritavate
elektrooniliste kanalite (nt Danske eBanki) kaudu, samuti kõigil selle
muudatustel ja/või mis tahes Poole teatistel, mis on esitatud Panga
aktsepteeritavate elektrooniliste kanalite (nt Danske eBanki) kaudu,
on samasugune õiguslik tähendus nagu Panga teeninduskohas
sõlmitud lepingutel ja/või isiklikult üle antud teatistel.
10.2. Kliendil ei ole õigust avalikustada Kolmandatele isikutele
Lepingu sätteid ega muud seonduvat teavet, välja arvatud
Kontotingimusi, kui Tegevuskohas kehtivates õigusaktides ei ole
sätestatud teisiti. Kliendil ei ole õigust üle anda oma Lepingust
tulenevaid õigusi ja kohustusi mis tahes Kolmandale isikule.
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10.3. Lepingus reguleerimata küsimuste korral,
Üldtingimusi ning Tegevuskohas kehtivaid õigusakte.
10.4. Kui Üldtingimused on Lepinguga vastuolus,
Lepingut. Kui Kontotingimused on Makseteenuste
vastuolus, kohaldatakse Kontotingimusi.
10.5. Kõik Lepingust tulenevad lahkarvamused
vastavalt Üldtingimustele.
10.6. Leping on koostatud vastavalt ja seda
Tegevuskoha õigusaktid.
11. TEGEVUSKOHA
ERITINGIMUSED

SUHTES

ERALDI

kohaldatakse
kohaldatakse
tingimustega
lahendatakse
reguleerivad

KOHALDATAVAD

11.1. Leedus osutatavate Teenuste suhtes kohaldatakse järgmisi
eritingimusi.
11.1.1. Danske Bank A/S-i Leedu filiaali Klientide suhtes, kes
sõlmisid Danske Bank A/S-i Leedu filiaaliga kuni 30. juunini 2017
Pangakonto lepingu koos Kliendi poolt allkirjastatud Pangakonto
lepingu vastava teenuse eriosaga, kehtivad alltoodud dokumendid:
Dokumendi pealkiri
Üldtingimused
Arvelduskontolepingu tüüptingimused
Makseteenuste osutamise tüüptingimused
Maksekaardilepingu tüüptingimused*
Hoiukontolepingu tüüptingimused*
Danske eBanki lepingu tüüptingimused*
Danske eBanki kasutuseeskirjad*
Danske SMS Banki lepingu tüüptingimused*
Danske SMS Banki kasutusjuhend*
Hinnakiri
*Käesolev dokument kehtib juhul, kui Klient on leppinud Danske Bank
A/S Leedu filiaaliga kokku vastava teenuse osutamises.
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