DANSKE PANGALINGI LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
Kohaldatakse alates 1. aprillist 2018 Danske Bank A/S Eesti filiaalis ja Danske Bank A/S Leedu filiaalis
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad Danske Pangalingi lepingu tüüptingimused
sätestavad Danske Pangalingi teenuse kasutamise tingimused, mis
võimaldab Kliendil vastu võtta makseid Kasutajatelt, kes maksavad
Kliendilt ostetud/tellitud kaupade või teenuste eest, ja/või autentida
Kasutajaid.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:
Autentimine on Panga teenus, mille abil tuvastatakse Kasutaja
isikusamasus vastavalt Kasutaja ja Panga vahel sõlmitud
turvaelementide lepingu tingimustele.
Avalik võti on unikaalne sümbolite jada, mis võimaldab Poolel kontrollida
teise Poole Elektroonilist allkirja ja veenduda selles, et Elektroonilise
allkirjaga kaitstud andmeid pole muudetud ja andmed on edastanud teine
Pool. Pooled esitavad oma Avalikud võtmed Lepingu Lisas 1.
Danske logo on Panga logo Portaalis, mis osutab Lingile.
Danske Pangalink on Panga teenus, mis võimaldab Kliendil võtta vastu
makseid Kasutajatelt, kes maksavad Kliendilt ostetud/tellitud kaupade
või teenuste eest, ja/või autentida Kasutajaid vastavalt Panga poolt
kehtestatud korras.
Elektrooniline allkiri on krüptograafiline kontrollkood, mis luuakse
tehinguandmete ja Poole Salajase võtme põhjal ning mida kasutatakse
edastatud andmete kehtivuse kontrollimiseks.
Kasutaja on mis tahes Kolmas isik, kes on Pangaga sõlminud Danske
eBanki teenuste kasutamiseks elektrooniliste teenuste lepingu ning
soovib osta/tellida Kliendilt Portaali kaudu kaupu/teenuseid või siseneda
Portaali vastavale kasutajakontole. Autentimise teenuse kontekstis on
Kasutaja mis tahes füüsiline isik, kes on Pangaga sõlminud
turvaelementide lepingu ja omab ligipääsu Danske eBankile.
Kaupmehe ID on Poolte vahel Lepingu Lisas 1 kokkulepitud Kliendi
tunnus.
Konto on Kliendi arvelduskonto või mõni muu Kliendile Pangas avatud
konto, millele Kasutajad teevad makseid.
Leping on Danske Pangalingi leping, mis koosneb Lepingu eri- ja
tüüptingimustest. Kõik Lepingu muudatused ja lisad, kui need on
olemas, on Lepingu lahutamatuks osaks. Üldtingimused,
makseteenuste osutamise tingimused ja Hinnakiri kohalduvad
Lepingule ulatuses, milles need ei ole Lepinguga vastuolus.
Link on Portaali leheküljel asuv tekstiline ja/või graafiline objekt, mille
kaudu Klient saadab Kasutaja Maksekorralduse ja/või Autentimise
päringu Danske eBanki.
Maksekorraldus on Kasutaja maksekorraldus, mille Klient on eeltäitnud
ja saatnud Pangale Portaalis kaupade või teenuste eest maksmiseks.
Portaal on Kliendi veebileht kaupade või teenuste pakkumiseks interneti
teel.
Salajane võti on unikaalne sümbolite jada, mida Pool kasutab oma
Elektroonilise allkirja loomiseks ja edastamisele kuuluvate
tehinguandmete signeerimiseks.
Üldtingimused on Panga üldtingimused, milles sätestatakse
klientidega suhtluse ja klientide teenindamise üldpõhimõtted ning
Panga ja klientide vaheliste tehingute üldtingimused.
Teistel käesolevates tüüptingimustes kasutatavatel mõistetel on
Üldtingimustes 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 eksemplari ja kõik
eksemplarid omavad võrdset jõudu.
2.2. Leping jõustub pärast seda, kui Pooled on nõustunud selle
tingimustega, allkirjastades Lepingu esilehe(d) (millel on toodud
Poolte andmed, Lepingu eritingimused, Kliendi kinnitused ja Lisa 1).
3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. ÜLDNÕUDED
3.1.1. Klient peab Lepingu eritingimustes valima Danske Pangalingi
teenused, mida ta soovib kasutada, ja asjakohasel juhul teenusega
seotud tasude maksmise viisi.
3.1.2. Danske Pangalingi teenuse kasutamiseks peab Kliendil olema
nõuetekohaselt toimiv Portaal.
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3.1.3. Danske Pangalingi makseteenuste kasutamiseks peab Kliendil
olema Konto. Autentimise teenust saab kasutada ilma, et Kliendil oleks
Kontot.
3.1.4. Danske Pangalingi kasutamisel peab Klient järgima Panga
poolt kehtestatud tehnilisi ja turvanõudeid, mis on Kliendile
kättesaadavad Panga kodulehel, ja/või Poolte vahel Lepingu Lisas 1
kokku lepitud. Klient peab tutvuma Danske Pangalingi tehniliste ja
turvanõuetega ning järgima neid kogu Lepingu kehtivuse jooksul.
3.2. MAKSETEENUSE OSUTAMINE
3.2.1. Kui Kasutaja alustab Portaalis Maksekorraldusega makse
tegemist, saadab Klient Panka päringu Maksekorralduse andmetega. Kui
see päring vastab Panga nõuetele, võtab Pank Kasutaja
Maksekorralduse täitmisele ja saadab vastava kinnituse päringus
toodud veebilehe aadressile.
3.2.2. Kui täitmiseks esitatud Maksekorraldusel puudub Kliendi
Elektrooniline allkiri või Kasutaja kontol pole Maksekorralduse täitmiseks
piisavalt rahalisi vahendeid, kuvatakse Kasutajale veateade.
3.2.3. Kui Kasutaja ei kinnita Maksekorraldust, saadab Pank Kliendile
sõnumi selle kohta, et Maksekorraldust ei täidetud. Sõnum saadetakse
Kliendi saadetud maksepäringus toodud veebilehe aadressil.
3.2.4. Pank kannab aktsepteeritud Maksekorralduse summa Kontole
vastavalt Pangas kehtivale maksetehingute tegemise korrale.
3.3. AUTENTIMISE TEENUSE OSUTAMINE
3.3.1. Autentimise algatamisel esitab Kasutaja Portaali kaudu taotluse,
mille alusel koostab Klient vastava päringu ja saadab selle Pangale. Kui
Autentimise päring vastab Panga nõuetele, autendib Pank Kasutaja
vastavalt
Panga
poolt
kehtestatud
Danske
eBanki
identifitseerimiskorrale ja saadab asjakohase kinnituse päringus toodud
veebilehe aadressil.
3.3.2. Kui täitmiseks esitatud Autentimise päringus puudub Kliendi
Elektrooniline allkiri või Autentimise päring ei vasta Panga nõuetele,
kuvatakse Kasutajale veateade.
3.3.3. Autentimise teenuse osutamise korral peab Pank:
3.3.3.1. edastama Kasutajate andmed Kliendile;
3.3.3.2. teavitama Kasutajaid vastavate andmete Kliendile
edastamisest.
3.3.4. Autentimise teenuse kasutamise korral peab Klient:
3.3.4.1. avaldama Lingi Portaalis;
3.3.4.2. tagama kõigile Kasutajatele Lingi kaudu juurdepääsu
Portaalis nende kasutajakontodele;
3.3.4.3. võtma vastu Panga saadetud Kasutaja andmed ning tagama
andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse.
3.4. TEHNILISED JA TURVANÕUDED
3.4.1. Kõik Poolte vahel Lepingu alusel vahetatud korraldused ja
kinnitused peavad vastama Panga kehtestatud ja/või Lepingu Lisas 1
kokku lepitud tehnilistele nõuetele ning sisaldama vastava Poole
Elektroonilist allkirja.
3.4.2. Kui Kliendi korraldus/päring Pangale ei vasta Panga
tehnilistele nõuetele või on kehtetu, on Pangal õigus jätta vastav
korraldus/päring teostamata ja sellisel juhul edastatakse Kasutajale
ja/või Kliendile veateade.
3.4.3. Korralduse või kinnituse saanud Pool on kohustatud kontrollima
teise Poole Elektroonilise allkirja õigsust. Elektroonilise allkirja õigsuse
kontrollimine toimub Lepingu Lisas 1 Poolte vahel kokkulepitud korras
Avaliku võtmega.
3.4.4. Pooled ei tohi avaldada oma Salajasi võtmeid ühelegi Kolmandale
isikule ja vastutavad kõigi võimalike selle kohustuse mittetäitmisest
tulenevate tagajärgede eest.
3.4.5. Kui Salajane võti on saanud või võib olla saanud teatavaks
Kolmandale isikule, peab Pool sellest kohe teavitama teist Poolt ning
lõpetama kuni Poolte vastava kokkuleppeni andmete edastamise ja
vastuvõtmise.
3.4.6. Pooled peavad tagama oma infosüsteemide ja ühise sidekanali
ööpäevaringse ohutu ja katkestusteta töötamise.
3.4.7. Klient peab tagama, et Kliendi infosüsteem ei kahjustaks ei Panga
infosüsteemi ega Panka või teisi Kolmandaid isikuid mingil muul viisil.
3.4.8. Pool peab viivitamatult teavitama teist Poolt kõigist asjaoludest,
mis on kahjustanud või võivad kahjustada Poolte infosüsteeme või
Lepingu täitmist, samuti asjaoludest, mis võivad olla vajalikud Poolte
tehniliste lahenduste ja süsteemide turvaliseks töötamiseks, hoolduseks
või rikke kõrvaldamiseks.
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3.4.9. Pool
peab kooskõlastama teise
Poolega mõistliku
etteteatamisajaga oma infosüsteemi muudatused, mis mõjutavad või
võivad mõjutada Lepingu täitmist.
3.4.10. Klient peab tagama piisavate riskikontrolli ja riskide
maandamise süsteemide olemasolu ja rakendamise seoses Danske
Pangalingi teenusega, ja sealhulgas peab Klient:
3.4.10.1. säilitama, töötlema või edastama asjakohaseid andmeid
makseturvaintsidentide, sealhulgas andmeturvalisuse rikkumiste
kohta nii Panga kui ka asjaomaste õiguskaitseasutusega toimuva
koostöö jaoks;
3.4.10.2. tagama
tema
kasutuses
olevate
infotehnoloogiakeskkondade
(nt
arendus-,
katseja
tootmiskeskkond)
piisava
lahususe
ning
identiteedi
ja
juurdepääsuhalduse alusena n-ö vähimate õiguste põhimõtte
rakendamise;
3.4.10.3. tagama tema poolt kasutatavate võrkude, veebilehtede,
serverite ja sidelinkide kuritarvitamise või rünnakute vastu
kaitsmiseks asjakohaste turvalahenduste olemasolu ja asjakohasel
juhul rakendamise. Eri rakenduste juurdepääs nõutavatele
andmetele ja ressurssidele peab olema tagatud n-ö vähimate õiguste
põhimõtte kohaselt minimaalsena. Klient peab tegema kõik endast
oleneva, et Portaali ei saaks matkida ja selliste veebilehtede
olemasolu korral tegema koheselt kõik vajaliku, et taotleda nende
sulgemist, ja teavitama sellest Panka;
3.4.10.4. tagama asjakohased menetlused, et seirata, jälgida ja
piirata juurdepääsu (i) makse- ja isikuandmetele ning (ii) loogilistele
ja füüsilistele kriitilistele ressurssidele (nt võrgud, andmebaasid,
turbemoodulid jne). Klient peab koostama, säilitama ja analüüsima
asjakohaseid logisid ja kontrolljälgi;
3.4.10.5. kavandama,
arendama
ja
haldama
internetimakseteenused nii, et tundlike makseandmete kogumine,
marsruutimine, töötlemine, salvestamine ja/või arhiivimine ning
visualiseerimine peab olema hoitud absoluutsel miinimumtasemel;
3.4.10.6. tagama internetimakse- ja Autentimise teenuste
turvameetmete olemasolu ja nende kohaldamise. Kõik muudatused
peavad olema dokumenteeritud alates nende kavandamisest.
Turvameetmed tuleb rakendada kõikide süsteemi muudatuste ja
täheldatud turvaohtude korral, neid tuleb pidevalt kohaldada ning
need peavad sisaldama asjakohaste ja teadaolevate võimalike
rünnakute stsenaariume;
3.4.10.7. tagama, et internetimakse- ja Autentimise teenused
oleksid turvalised ning vajadusel läbi viima sellekohased auditid.
Turvameetmete rakendamise ja auditite sagedus ja rõhuasetus
peavad arvesse võtma asjakohaseid turvariske ning olema nendega
proportsionaalsed. Auditid peavad läbi viima eksperdid, kes ei ole
seotud auditeeritavate teenuste arendamise, rakendamise või
haldamisega;
3.4.10.8. selgelt eraldama maksetega seotud protsessid Portaalist,
et Kasutajatel oleks lihtsam tuvastada, millal nad suhtlevad Pangaga
ja mitte makse saajaga (näiteks suunates Kasutaja mujale ja avades
eraldi veebilehitseja akna, et makseprotsessi ei kuvataks samas
Portaali aknas).
3.4.10.9. turvafunktsioonide
allhanke
korral
peab
vastav
allhankeleping sisaldama kõiki käesoleva punkti sätteid.
3.4.11. Klient peab teavitama Panka kõigist Portaali veebilehe aadressi
muudatustest ette vähemalt 10 (kümme) päeva.
3.4.12. Pank peab teavitama Klienti kõigist Danske eBanki veebilehe
aadressi muudatustest ette 10 (kümme) päeva.
3.4.13. Klient ei tohi ilma Panga kirjaliku nõusolekuta kehtestada
Kasutajatele piiranguid Maksekorralduste täitmisel.
3.4.14. Klient ei tohi Danske Pangalingi teenuseid kasutada
ebaseaduslikel eesmärkidel (sh Tegevuskoha õigusaktidega keelatud
kaupade või teenuste müümiseks/pakkumiseks) ega viisil, mis võib
kahjustada Panka või Kolmandat isikut.
3.5. ISIKUANDMETE KAITSE
3.5.1. Pank annab Kliendile Kasutaja andmed Panga kehtestatud
Danske Pangalingi tehniliste ja turvanõuete kohaselt.
3.5.2. Klient peab kasutama Kasutaja isikuandmeid ainult Lepingus
sätestatud otstarbel ja säilitama neid üksnes andmetöötluseks
vajaliku aja jooksul. Füüsilise isiku isikuandmed tuleb hävitada ja
kustutada kohe pärast selle punkti kohase andmetöötluse lõppemist.
3.5.3. Pank esitab ja Klient saab Kasutaja isikuandmed vastavalt
Lepingule,
Üldtingimustele
ja
Tegevuskohas
kehtivatele
õigusaktidele.
3.5.4. Klient kohustub oma kulul rakendama asjakohaseid
organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid
juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja
muu ebaseadusliku töötlemise eest.
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3.5.5. Klient vastutab saadud isikuandmete konfidentsiaalsuse ja
turvalisuse eest alates isikuandmete kättesaamise hetkest. Kui
Klient ei taga saadud isikuandmete turvalisust piisavalt, on Pangal
õigus isikuandmete edastamine peatada.
3.6. NÕUDED LINGI JA DANSKE LOGO KOHTA
3.6.1. Pank esitab Kliendile Lingi ja Danske Logo koos viitega vastavale
veebilehele. Danske Logod on saadaval ka Panga kodulehel. Klient peab
tagama, et kasutatav Danske Logo ja Link vastaksid Panga nõuetele.
3.6.2. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lingile või Danske Logole
seatud nõudeid, teavitades Klienti sellistest muudatustest e-posti teel
10 (kümne) päeva ette.
3.7. KONFIDENTSIAALSUS
3.7.1. Pooled kohustuvad tähtajatult ühelegi Kolmandale isikule mitte
avalikustama Lepingu alusel või sellega seoses saadud mis tahes
konfidentsiaalset teavet. Pooled määratlevad konfidentsiaalse teabe
järgmiselt: Danske Pangalingi teenusest tulenevad kõik andmed ja kogu
teave, Lepinguga seotud turvanõuded, tehnilised andmed ning igasugune
muu teave, kogemused, oskusteave, ärisaladused, mis on Poolte
tegevusega seotud. Pooled peavad tagama, et nende töötajad ja muud
esindajad, kelle tööülesannete täitmine on seotud Lepingu
täitmisega, kaitseksid konfidentsiaalset teavet rangelt ning isikutel,
kelle tööülesannete täitmine ei ole Lepinguga seotud, ei oleks
võimalik konfidentsiaalsele teabele juurde pääseda.
3.7.2. Klient on kohustatud Lepingu lõppemisel Panga nõudmisel
hävitama konfidentsiaalse teabe, mis on talle teatavaks saanud Lepingu
alusel ja Danske Pangalingi teenuse kasutamisega seoses.
4. MAKSMISELE KUULUVAD TASUD
4.1. Klient maksab Pangale tasud vastavalt Lepingule ja kohalduvale
Hinnakirjale.
4.2. Pank debiteerib ilma Kliendi täiendava juhiseta Kliendi poolt
punktide 4.2.1.-4.2.3. alusel maksmisele kuuluvad tasud Lepingu
eritingimustes märgitud Kuutasu kontolt ja tehingutasud Danske
Pangalingi teenustega seotud Kontolt järgmiselt, kui Pooled ei ole
kokku leppinud teisiti:
4.2.1. Lepingu sõlmimise või Lepingu muutmise tasud hiljemalt
järgmisel Pangapäeval pärast Lepingu või selle muudatuse sõlmimist;
4.2.2. igakuine hooldustasu, kui Klient on valinud makseteenuse, iga
kuu 5. (viiendal) kuupäeval (hooldustasu arvestatakse jooksva kuu
eest);
4.2.3. Lepingu eritingimustes toodud Autentimise teenuse
hooldustasu tasutakse vastavalt Hinnakirjale;
4.2.4. tasud tehingu kohta kas iga kuu 5. (viiendal) kuupäeval eelneva
kuu eest või pärast iga tehingu teostamist, vastavalt Kliendi poolt
valitud ja Lepingu eritingimustes märgitud tasude maksmise viisile.
4.3. Kui Kliendi poolt tasumisele kuuluvate tasude debiteerimiseks
puuduvad Kuutasu kontol ja/või Danske Pangalingi teenustega seotud
Kontodel rahalised vahendid või neid ei ole piisavalt, on Pangal õigus
debiteerida vastavad summad oma äranägemisel Kliendi muudelt
kontodelt Pangas.
4.4. Klient ei tohi lisada oma kaupade ega teenuste hinnale eraldi
(täiendavat) tasu seonduvalt Maksekorralduste täitmise või
Autentimise teenuse kasutamisega.
5. POOLTE VASTUTUS
5.1. Klient vastutab Panga ees saadetud korralduste, päringute,
teadete ja taotluste õigsuse ning nendes sisalduvate andmete eest.
5.2. Danske Pangalingi kasutamiseks peab Kliendil olema vajalik
riistvara, tarkvara ja/või muud seadmed, mida on vaja nende
teenuste kasutamiseks. Pank ei paku Kliendile selliseid seadmeid
ega vastuta juhul, kui Klient ei saanud Danske Pangalinki kasutada,
kuna Kliendil polnud vajalikke seadmeid või seadmed olid vigased.
Klient vastutab tarkvara, riistvara ja muude Kliendi kasutatavate
seadmete turvalisuse ja efektiivsuse eest.
5.3. Klient vastutab riistvara, tarkvara ja muude seadmete ohutu
kasutamise eest ning peab regulaarselt värskendama
viirusetõrjeprogramme, meiliteenuse rämpspostitõrjeprogramme ja
privaatsuse kaitsmise programme. Klient vastutab kõigi kahjude
eest, mis tulenevad eespool nimetatud sätete rikkumisest, ning
sellisel juhul vabastatakse Pank vastutusest ja Lepingus sätestatud
kohustuste täitmisest.
5.4. Klient vastutab Portaali toimimise ja sisu ning kaupade või
teenuste kvaliteedi ja transpordi eest. Klient peab lahendama kõik
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Portaaliga ja Kliendi müüdavate kaupade või teenustega seotud
nõuded ning vaidlused Kasutajaga.
5.5. Klient kohustub tegema kõik endast oleneva, et sidekanal oleks
kaitstud ja turvaline ning kättesaamatu Kolmandatele isikutele, ning
tagama, et sidekanalit ei kasutata Kolmandate isikute poolt.
5.6. Pank ei ole vastutav juhtudel, kus elektrooniliste side- või
telekommunikatsioonisüsteemide tõrgete või katkestuste või muude
Pangast sõltumatute põhjuste tõttu ei saanud Klient kasutada
Danske Pangalinki või Kliendile või Pangale edastatav teave läks
kaotsi või sai rikutud.
5.7. Pank
vastutab
Danske
eBanki
kaudu
teostatud
maksekorralduste eest vastavalt Panga poolt kehtestatud
tingimustele.
5.8. Lisaks on vastutus sätestatud ka Üldtingimustes ja
makseteenuste osutamise tingimustes.
6. LEPINGU MUUTMINE
6.1. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tüüptingimusi ja
Danske Pangalingi teenuse eest makstavaid tasusid, teatades
muudatustest Kliendile ette vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste
jõustumist, vastavalt Üldtingimustega kehtestatud korrale.
6.2. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on Kliendil õigus Leping üles
öelda, teatades sellest Pangale kirjalikult või muul Lepingus
kokkulepitud viisil, enne kui vastavad muudatused jõustuvad, ning
tingimusel, et kõik Kliendi poolsed Lepingust tulenevad kohustused
on täidetud. Kui Klient ei kasuta oma õigust Leping üles öelda,
loetakse et ta on tehtud muudatustega nõustunud ning tal ei ole
Pangale Lepingu muudatuste osas hilisemaid pretensioone.

8.4. Lepingus reguleerimata küsimuste korral kohaldatakse
Üldtingimusi ja Tegevuskohas kehtivaid õigusakte.
8.5. Kõik Lepingust tulenevad lahkarvamused lahendatakse
vastavalt Üldtingimustele.
8.6. Lepingu on koostatud vastavalt ja seda reguleerivad
Tegevuskoha õigusaktid.
9. TEGEVUSKOHA
ERITINGIMUSED

SUHTES

ERALDI

KOHALDATAVAD

9.1. Eestis osutatavate Teenuste suhtes kohaldatakse järgmisi
eritingimusi:
9.1.1. Käesolevaid Danske Pangalingi lepingu tüüptingimusi
kohaldatakse ka nendele Klientidele, kes on sõlminud Pangalingi
kasutamise lepingu hiljemalt 31. märtsil 2018. Sellisel juhul tuleb
kõik käesolevates Danske Pangalingi lepingu tüüptingimustes
leiduvad viited Lepingu eritingimustele lugeda viiteks hiljemalt 31.
märtsil 2018 sõlmitud Pangalingi kasutamise lepingule.
9.1.2. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis Kliendid, kes on sõlminud
Pangalingi kasutamise lepingu hiljemalt 31. märtsil 2018 ja valinud
makseteenuse, maksavad Danske Pangalingi teenuste osutamise
eest Pangale tasud tehingu kohta iga kuu 5. (viiendal) kuupäeval
eelneva kuu eest ja hooldustasu iga kuu 5. (viiendal) kuupäeval
(hooldustasu arvestatakse jooksva kuu eest).

7. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE
7.1. Leping sõlmitakse tähtajatult.
7.2. 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,
Üldtingimustes sätestatud juhtudel või Tegevuskohas kehtivates
õigusaktides sätestatud juhtudel. Pank võib teenuste osutamine
kohe peatada ja/või Lepingu üles öelda mis tahes järgnevalt
nimetatud juhtumi esinemise korral:
7.2.1. Klient ei ole tasunud Lepingu sõlmimise tasu(d) 15
(viieteistkümne) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimise päevast; või
7.2.2. Klient võlgneb Pangale vähemalt 6 (kuue) kuu teenustasud; või
7.2.3. Klient rikub Danske Pangalinki teenust kasutades vastavaid
lepinguid ja/või Panga poolt kehtestatud tingimusi, või
7.2.4. Klient teostab tahtlikult tegevusi, mis kahjustavad või võivad
kahjustada Panga infosüsteemide toimimist, või tehinguid ei teostata
Panga poolt kehtestatud nõuete kohaselt; või
7.2.5. Klient ei rakenda vajalikke turvameetmeid ega tee nõuetekohaselt
koostööd turvaintsidentide (sh andmeturvalisuse rikkumiste) korral; või
7.2.6. muudel Üldtingimustes sätestatud juhtudel.
Pank saadab Kliendile Lepingu ülesütlemise teate vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale.
7.3. Pank võib Lepingu põhjusest olenemata korraliselt üles öelda,
teatades Kliendile ülesütlemisest vähemalt 1 (üks) kuu ette vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale.
7.4. Klient võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades Pangale sellest
Üldtingimustes sätestatud viisil vähemalt 1 (üks) kuu ette ning
tingimusel, et ta on täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused.
7.5. Pärast Lepingu ülesütlemist on Pangal õigus makstud tasusid
Kliendile mitte tagastada.
7.6. Lepingu ülesütlemine ei mõjuta enne Lepingu ülesütlemist
teostatud Maksekorraldustest tulenevate rahaliste nõuete
sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
8. LÕPPSÄTTED
8.1. Lepingul, mis on sõlmitud Panga aktsepteeritavate
elektrooniliste kanalite kaudu, samuti kõigil selle muudatustel ja/või
mis tahes Poole teatistel, mis on esitatud Panga aktsepteeritavate
elektrooniliste kanalite kaudu, on samasugune õiguslik tähendus
nagu Pangas sõlmitud lepingutel ja/või isiklikult üle antud teatistel.
8.2. Pooled lepivad kokku, et Elektroonilisel Allkirjal on õiguslikult
samaväärne omakäelise allkirjaga ja kasutatav tõendina kohtus.
8.3. Kliendil ei ole õigust loovutada, üle anda ega muul viisil käsutada
oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.
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