MAKSEKAARDILEPINGU 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 maksekaardilepingu tüüptingimused sätestavad
maksekaardi väljastamise ja kasutamise tingimused ning
reguleerivad Panga ja Kliendi vahelisi suhteid Panga ja Kolmandate
isikute poolt osutatavate teenuste kasutamisel maksekaardi abil.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid.
Isikustatud turvaelement tähendab PIN-koodi, turvakoodi, parooli või
muud isikustatud turvafunktsiooni, milles Pooled on kokku leppinud
või mida Pank kasutab Kliendi või Kaardi valdaja tuvastamiseks.
Kaart on Pangale kuuluv elektrooniline Makseinstrument, mis
võimaldab Kaardi valdajal teha Panga kehtestatud korra kohaselt
Toiminguid.
Kaarditingimused
on
käesolevad
maksekaardilepingu
tüüptingimused ning kõik selle muudatused ja lisad.
Kaardi valdaja on füüsiline isik, kellele Pank on Kliendi avalduse
alusel väljastanud Konto kasutamiseks ja Toimingute tegemiseks
Kaardi. Kaardi valdaja on Kliendi esindaja, kes teostab õigusi, mille
Klient on talle andnud. Klient ja Kaardi valdaja võivad olla sama isik
või erinevad isikud.
Kaupmees on mis tahes teenusepakkuja või üksus, millel on õigus
pakutavate kaupade või teenuste eest Toiminguid vastu võtta.
Klient on juriidiline või füüsiline isik, kes omab Pangas Kontot, on
sõlminud Pangaga Lepingu ja kelle Kontoga on Kaart seotud.
Kontaktivaba tehing on Kaardiga tehtav Toiming, mis tehakse
liigutades Kaarti üle Terminali ilma Kaarti Terminali sisestamata.
Konto on Kaardiga seotud Kliendi konto Pangas, mida kasutatakse
Toimingute tegemiseks. Konto on määratletud Lepingu
eritingimustes. Konto avamine ja pidamine toimub Arvelduskonto
lepingu või muu Teenuselepingu kohaselt.
Leping on maksekaardileping, mis koosneb Lepingu eritingimustest,
Kliendi kinnitustest, Kaarditingimustest ja Makseteenuste
tingimustest. Kõik Lepingu muudatused ja lisad on Lepingu
lahutamatuks osaks. Kontotingimused, Üldtingimused ja Hinnakiri
kohalduvad Lepingule ulatuses, milles need ei ole Lepinguga vastuolus.
Limiit on määratud perioodil Kaardiga Toimingute tegemiseks
lubatav maksimaalne rahaliste vahendite summa ning
kohaldatavatel juhtudel lubatav Toimingute arv.
Makseteenuste tingimused on makseteenuse osutamise
tingimused.
PIN-kood või PIN on salajane isiklik tunnusnumber, mille Pank annab
Kaardi valdajale ja mille järgi Pank Kaardi valdaja tuvastab. PIN-koodi
käsitletakse Toimingute tegemisel Kaardi valdaja allkirjana.
Rahvusvaheline Kaardiorganisatsioon on MasterCard International
või muu Panga poolt aktsepteeritud kaardiorganisatsioon.
Terminal on sularahaautomaat, makseterminal või muu süsteem (sh
internetikeskkond), mis vastab Panga ja Rahvusvahelise
Kaardiorganisatsiooni nõuetele ning mille kaudu saab Kaardi valdaja
teha Toiminguid.
Toiming on Kaardiga Terminali kaudu Kliendi Kontol olevate Vabade
vahendite kasutamine, mis võib olla sularaha väljavõtmine, kaupade
või teenuste eest tasumine, samuti Kontole sularaha
sissemaksmine, tehtud Toimingute ja Konto kohta info saamine või
muu Kaardiga seotud toiming.
Turvakood on turvameede, mis tagab Kaardi valdaja
lisaidentifitseerimise logoga „MasterCard SecureCode“ tähistatud
kodulehtedel maksmisel.
Vabad vahendid tähendab Kontol kasutamiseks olevaid vabu rahalisi
vahendeid, mis koosnevad summast, mille ulatuses on Kliendil
rahaline nõue Panga vastu, ja Kliendi krediidilimiidi kasutamata osast,
kui Kliendile on võimaldatud Kontol krediidi kasutamist.
Teistel Kaarditingimustes kasutatavatel mõistetel on Üldtingimustes
ja Makseteenuste tingimustes sätestatuga sama tähendus.
1.3. Lepinguga määrab Klient Kaardi valdaja ning volitab Kaardi
valdajat kasutama Kaardiga Vabu vahendeid ja tegema Lepingus
toodud tingimustel Toiminguid. Klient kohustub viivitamatult peale
Lepingu sõlmimist tutvustama Kaardi valdajale Lepingut (sealhulgas
kõiki selle lisasid) ja Üldtingimusi, tagama Kaardi valdaja vastavuse
nende tingimustele ja vastutab täielikult selle eest, et Kaardi valdaja
neid tingimusi tunneb ja täidab. Pank võib Kaardi valdajalt nõuda
täiendavate avalduste või Panga nõutava teabe ja dokumentide
esitamist.
1.4. Klient, Kaardi valdaja ja Toimingud peavad igal ajal vastama
Lepingule (sh Makseteenuste tingimustele), Üldtingimustele ja
Tegevuskoha õigusaktidele. Nendele mittevastavuse korral võib Pank
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keelduda Kaardi väljastamisest või uue Kaardi andmisest või peatada
Toimingute tegemise.
1.5. Pangal on õigus pakkuda Kaardi valdajale Kaardiga seotud
lisateenuseid ja soodustusi, mida osutab Pank või Kolmas isik. Pank ei
vastuta Kolmanda isiku pakutavate lisateenuste või soodustuste eest.
Samuti on Pangal õigus lõpetada selliste lisateenuste ja soodustuste
võimaldamine ilma Kliendi või Kaardi valdaja eelneva nõusolekuta.
Pank võib kehtestada Hinnakirjas Panga või Kolmanda isiku poolt
pakutavatele lisateenustele ja soodustustele teenustasud. Teave
lisateenuste ja soodustuste kohta on kättesaadav Panga kodulehel või
Panga teeninduskohas.
1.6. Kaardiga seotud lisateenuste ja soodustuste kasutamine on
vabatahtlik. Juhul, kui Kaardi valdaja soovib mis tahes lisateenust või
soodustust kasutada, kohustub ta enne teenuse või soodustuse
kasutamist tutvuma selle tingimustega. Teenuse kasutamine
tähendab, et Klient ja Kaardi valdaja on selle teenuse tingimustest
teadlikud ja Klient on andnud selleks oma nõusoleku.
1.7. Pank võib Lepingu ja Toimingute täitmiseks kaasata
Kolmandaid isikuid (nt teised krediidiasutused, Rahvusvahelised
Kaardiorganisatsioonid, Worldline Payment Estonia OÜ, Worldline
Latvia SIA, UAB „Worldline Lietuva“, Nets Estonia AS jne), kusjuures
Pank ei vastuta selliste Kolmandate isikute tegevuse ega
tegevusetuse eest.
2. LEPINGU SÕLMIMINE
2.1. Leping sõlmitakse Panga teeninduskohas või Panga poolt
aktsepteeritavate elektrooniliste kanalite kaudu. Kui Leping
sõlmitakse Panga teeninduskohas, 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 alustab Teenuste osutamist ja Kaarti saab hakata
kasutama peale seda, kui Kaart on Lepingu kohaselt aktiveeritud ning
Klient ja Kaardi valdaja on täitnud kõik muud Lepingust või
Üldtingimustest tulenevad eeltingimused (nt Pangale on esitatud kõik
nõutavad Kaardi valdaja nõusolekud, avaldused ja dokumendid).
3. KAARDI VÄLJASTAMINE, KEHTIVUS JA KAARDI
UUENDAMINE
3.1. Kaardi väljastamisel annab Pank Kliendile Kaardi ja PIN-koodi.
PIN-kood väljastatakse eraldi ümbrikus, mis ei tohi olla avatud ega
kahjustatud. Klient kohustub Kaardi valdaja nimele väljastatud Kaarti
mitte kasutama ning vastutab Kaardi ja avamata PIN-koodi ümbriku
Kaardi valdajale kättetoimetamise eest.
3.2. Kaart väljastatakse Kliendile Panga teeninduskohas või
saadetakse Kliendile tavapostiga Kliendi määratud aadressile.
3.3. Postiga saadetakse ainult aktiveerimata Kaarte. Kaart ja PINkood saadetakse eraldi ja võidakse postitada eri päevadel.
3.4. Postitatud Kaardi ja PIN-koodi kättesaamisel on Klient
kohustatud kontrollima, et nii Kaardi kui ka PIN-koodi ümbrik oleksid
avamata ja kahjustamata ning Klient peab Kaardi aktiveerima
Danske eBankis, Panga teeninduskohas või muul Panga
aktsepteeritaval viisil. Kui üks või mõlemad ümbrikud on avatud või
kahjustatud, ei tohi Klient Kaarti aktiveerida ja ta peab sellest Panka
viivitamatult teavitama.
3.5. Kui Klient ei ole postitatud Kaarti ja/või PIN-koodi kätte saanud
10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast Kaardi tellimist, peab Klient
Panka sellest viivitamatult teavitama.
3.6. Kui Klient teavitab ülaltoodust Panka, samuti kui Klient ei võta
Pangast Kaarti 90 (üheksakümne) päeva jooksul vastu või ei
aktiveeri postiga saadetud Kaarti sama perioodi jooksul pärast
Kaardi ja PIN-koodi saatmist või mõni muu Kaardi kasutamise
eeltingimus jääb selle perioodi jooksul täitmata, võib Pank Kaardi
sulgeda. Nimetatud juhtudel on Pangal õigus pidada kinni Hinnakirja
järgne Kaardi väljastamise tasu.
3.7. Kaart kehtib kuni Kaardil märgitud kuu viimase päevani (kaasa
arvatud), välja arvatud, kui Kaardi kehtivus Lepingus või
Üldtingimustes sätestatud alustel peatatakse või lõpetatakse.
3.8. Kaardi kehtivusaja lõppemisel võib Pank valmistada Kaardi
valdajale uue Kaardi, kui Klient ja Kaardi valdaja vastavad Panga
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kehtestatud nõuetele. Pank teavitab Klienti uue Kaardi saamise ajast
ja kohast ning debiteerib Kontolt Hinnakirjas sätestatud uue Kaardi
väljastamise tasu.
3.9. Kui Klient ei ole huvitatud uue Kaardi saamisest, peab ta sellest
teavitama Panka hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne Kaardi
kehtivusaja lõppu.
3.10. Uue Kaardi väljastamisel sõlmitakse Panga ja Kliendi vahel
uus Leping olenemata uue Kaardi väljastamise põhjustest, sh ka
juhul, kui tegemist on Kaardi asendamisega selle kehtivuse perioodil.
4. KAARDI TURVALISUSE MEETMED
4.1. Kaart on personaalne, varustatud Kaardi valdaja ees- ja
perekonnanimega ning tema allkirjaga. Ainult vastaval Kaardi valdajal
on õigus Kaarti kasutada ja sellega Toiminguid teha.
4.2. Kaarti ei tohi edasi anda ühelegi Kolmandale isikule (sealhulgas
pereliikmele), välja arvatud Kaupmehele Toimingu tegemise ajaks
juhul, kui see on vältimatu ja Kaart on Kaardi valdajale sel ajal pidevalt
nähtav.
4.3. Isikustatud turvaelemente ega Kaardi mis tahes andmeid ei tohi
jäädvustada ühelegi andmekandjale ( sh Kaardile,) ega avalikustada
Kolmandatele isikutele (sh Kliendile, kui Klient ja Kaardi valdaja on
erinevad isikud, ega pereliikmele).
4.4. Klient tagab, et Kaardi valdaja:
4.4.1. allkirjastab Kaardi omakäeliselt viivitamatult pärast Kaardi
kättesaamist;
4.4.2. kasutab Kaarti ainult vastavalt Lepingule;
4.4.3. hoiab Kaardi, Kaardi andmete ja Isikustatud turvaelementide
turvalisuse tagamiseks Kaarti hoolikalt ja teeb kõik selleks, et vältida
Kaardi, Kaardi andmete ja Isikustatud turvaelementide sattumine
Kolmandate isikute valdusesse;
4.4.4. jätab PIN-koodi meelde ja hävitab Pangalt saadud PIN-koodiga
paberi;
4.4.5. muudab aeg-ajalt Isikustatud turvaelemente ja muudab
Isikustatud turvaelemente viivitamatult, kui Pank on teavitanud
Klienti või Kaardi valdajat nende muutmise vajadusest;
4.4.6. järgib Toimingute tegemisel Terminali või Panga antavaid
juhiseid;
4.4.7. hoiab Kaarti kõrge temperatuuri, mehaaniliste vigastuste ja
tugeva elektromagnetvälja toime eest;
4.4.8. ei muuda Kaarti ega tee sellest koopiaid.
4.5. Pangal on õigus:
4.5.1. sulgeda Kaart ja Kaart ära võtta juhul, kui Isikustatud
turvaelementi (nt PIN-kood) on kasutatud 3 (kolm) korda järjest
valesti;
4.5.2. sulgeda või blokeerida Kaart selle turvalisusega seonduvatel
objektiivselt põhjendatud kaalutlustel;
4.5.3. nõuda Kaupmehelt Kaardi kasutamise keelamist või Kaardi
konfiskeerimist.
4.6. Turvalisuse kaalutlustel on Kaupmehel õigus Kaarti mitte
aktsepteerida või Kaart ära võtta (sh juhul, kui Isikustatud
turvaelementi on kasutatud valesti või kui on tekkinud kahtlus Kaardi
valdaja isikusamasuse suhtes).
4.7. Klient ja/või Kaardi valdaja on kohustatud viivitamatult
teavitama
Panka
Kaardi
autoriseerimata,
valest
või
seadusevastasest kasutamisest, samuti juhul, kui esineb oht, et
Kaarti võivad kasutada Kolmandad isikud, sh Kaardi või Isikustatud
turvaelemendi kaotamise või varguse korral, või juhul, kui Isikustatud
turvaelemendid on või võivad olla saanud teatavaks Kolmandale
isikule või kui esineb muid Kaardi turvalisust või kasutamist
mõjutada võivaid asjaolusid. Klient ja Kaardi valdaja saavad Panka
nimetatud asjaoludest teavitada Panga teeninduskohas või ööpäeva
ringselt Panga teabeliini kaudu. Kui Pank saab ülalmainitud teavituse,
rakendab Pank kõiki mõistlikke võimalusi Kaardi edasise kasutamise
takistamiseks (nt Kaardi blokeerimine).
4.8. Kui pärast eelnimetatud teate esitamist Kaart leitakse, ei saa
üldjuhul Kaarti enam kasutada ja Kaart suletakse.
4.9. Kui Kaardi valdaja jätab Kaardi Terminali, loetakse, et Kaart on
kadunud. Kaardi valdaja peab sellest Panka viivitamatult teavitama.
Kaart suletakse ja seda Kliendile ega Kaardi valdajale ei tagastata.
4.10. Kaardi valdaja ei või kehtetut, suletud ega muul põhjusel
kasutamiskõlbmatuks muutunud Kaarti kasutada ja tagastab sellise
Kaardi viivitamatult Pangale.
4.11. Lisaks Lepingus sätestatud turvalisus- ja hoolsusnõuetele
peavad Klient ja Kaardi valdaja enne Kaardi kasutamist tutvuma ka
Panga täiendavate juhistega Kaardi, Kaardi andmete ja Isikustatud
turvaelementide kaitstuna hoidmise kohta. Lisajuhised on saadaval
Panga teeninduskohas ja Panga kodulehel.
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5. KAARDI KASUTAMINE
5.1. Kaart on seotud Kontoga ja võimaldab Kaardi valdajal teha
Kliendi Vabade vahenditega Lepingus määratud Limiitide piires
Toiminguid.
5.2. Kaarti saab kasutada ainult nendes Terminalides, mis on
tähistatud Kaardi logoga, ja juhul, kui Kaupmees Kaarti aktsepteerib.
5.3. Kaarti saab kasutada Lepingus kokku lepitud ja/või Panga poolt
lubatud Toiminguteks, nt kaupade ja teenuste eest maksmiseks,
sularaha väljavõtmiseks või sissemaksmiseks või Terminalis
maksetehingute tegemiseks, Kontot puudutava teabe saamiseks ja
teiste Panga poolt lubatavate Toimingute tegemiseks.
5.4. Kaardi valdajal ei ole õigust Kaarti kasutada pärast selle
kehtivusaja lõppu, samuti kui Kaart on suletud või blokeeritud, Kontol
Toimingu tegemiseks Vabade vahendite puudumise või Limiitide
ületamise korral.
5.5. Kui Toimingule on kohaldatav teenustasu, võidakse selle summa
arvesse võtta enne Toimingu tegemist. Kui Vabadest vahenditest ei
piisa nii Toimingu kui ka teenustasu katmiseks, võidakse Toiming
jätta teostamata.
5.6. Kaardi valdaja ei tohi Kaarti kasutada ebaseaduslikel
eesmärkidel, sh Tegevuskoha õigusaktidega keelatud kaupade ja
teenuste ostmiseks, ega viisil, mis võib kahjustada Panka või
Kolmandat isikut.
5.7. Kaardiga tehtud Toiming on Kliendile siduv, kui Kaardi valdaja on
selleks nõusoleku andnud, s.t Toimingu autoriseerinud. Toimingu
autoriseerimiseks loetakse:
5.7.1. müügikviitungi allkirjastamist;
5.7.2. PIN-koodi sisestamist;
5.7.3. internetikaubanduse Toimingu (Internetis maksmise) korral
Kaardi andmete, Turvakoodi või muu asjakohase Isikustatud
turvaelemendi sisestamist Kaupmehe kodulehel selleks ettenähtud
kohta;
5.7.4. eelautoriseeritud Toimingu korral Kaardi andmete edastamist
Kaupmehele;
5.7.5. Kaardi kasutamist Kontaktivaba tehingu või muu sellesarnase
makse tegemiseks;
5.7.6. Toimingu tegemiseks nõusoleku andmist muul Pangaga kokku
lepitud või Panga poolt aktsepteeritaval viisil.
5.8. Pank ja/või Kaupmees võivad igakordselt nõuda täiendavat
Kaardi valdaja isiku tuvastamist või autentimist, sh. tugeva
autentimise teel, ning selle mittetäitmisel keelduda Toimingust või
selle täitmisest. Kaardi valdaja peab esitama Kaupmehe nõudmisel
isikut tõendava dokumendi ja nõustuma selle andmete
ülesmärkimisega.
5.9. Toimingu autoriseerimisega Klient ja Kaardi valdaja annavad
nõusoleku Toimingu täitmiseks vajalike rahaliste vahendite
olemasolu kinnitamiseks ning Toimingute korral, kui maksetehingu
täpne summa ei ole autoriseerimise ajal teada (sh
eelautoriseerimisega maksetehingud), Kontol Kaupmehe poolt
avaldatud summa blokeerimiseks.
5.10. Enne Toimingu autoriseerimist kontrollib Kaardi valdaja
hoolikalt maksetehingu andmeid ja dokumendi kirjeid (sh Kaardi
valdaja ees- ja perekonnanime, Kaardi numbrit, kehtivuse
lõppkuupäeva ja Kaardi CVC2-koodi, Toimingu andmeid, makse
summat ja valuutat, Kaupmehe andmeid jne).
5.11. Kaardi andmete esitamisel kodulehtedel, millel on logo
„MasterCard SecureCode“, peab Kaardi valdaja sisestama lisaks
Turvakoodi või läbima Danske eBanki kaudu täiendava Kaardi valdaja
tuvastamise. Pank kasutab nimetatud turvalahendust (ühekordset
Turvakoodi või Danske eBanki kaudu identifitseerimist) selleks, et
tagada
turvaline
internetikaubanduse
toimimine.
Selle
üksikasjalikum kirjeldus on kättesaadav Panga kodulehel.
5.12. Kaardi valdaja peab Kaardiga tehtud Toimingut tõendavad
dokumendid alles hoidma kuni tehtud Toiming on Konto väljavõttel
kajastatud ja Klient on tehtud Toimingu õigsuses veendunud.
5.13. Pangal on õigus eeldada, et kõik Toimingud on teinud Kaardi
valdaja.
5.14. Juhul, kui Kaardiga tehtud Toiminguid erinevad Kaardi
tavapärasest kasutamisest, on Pangal õigus pöörduda Kliendi või
Kaardi valdaja poole tehtud Toimingute õigsuse kontrollimiseks.
5.15. Pank kohustub:
5.15.1. osutama Kliendile Kaardiga seotud Teenuseid vastavalt
Lepingule ja Tegevuskoha õigusaktides sätestatud korras;
5.15.2. täitma Toimingud vastavalt Lepingule (sh Makseteenuste
tingimustele) ja Üldtingimustele.
5.16. Pangal on õigus Toimingu täitmisest keelduda, kui Toiming ei
vasta Tegevuskoha õigusaktidele või Lepingu (sh Makseteenuste
tingimuste) või Üldtingimuste sätetele või muudele Panga nõuetele.
Sealhulgas järgmistel juhtudel:
5.16.1. Konto on blokeeritud või arestitud;
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5.16.2. Kaart on blokeeritud või suletud;
5.16.3. Toiming ületab kehtestatud Limiite või Toimingu tegemiseks
ja teenustasu maksmiseks vajalikke Vabu vahendeid (eurodes);
5.16.4. PIN-koodi või mis tahes Isikustatud turvaelementi kasutati
valesti;
5.16.5. Pangal on tekkinud kahtlus Kaardi valdaja isikusamasuse või
nõusoleku suhtes, sh Kaardi valdajat ei õnnestu nõuetekohaselt
autentida või Toimingut autoriseerida
5.17. Pangal on õigus piirata Kaartidega tehtavaid Toiminguid.
Piirangute loend tehakse teatavaks Panga kodulehel ja Danske
eBankis.
5.18. Klient, kes soovib teha piiratud Toiminguid, võib pöörduda
Panga poole ja tellida kohaldatava(te)le piirangu(te)le erandi. Pangal
on õigus piiranguid mitte tagasi võtta.
5.19. Pangal on õigus Kaardi kasutamine olulistel põhjustel (nt
tehniline hooldus, tarkvara uuendused jne) ajutiselt peatada.
5.20. Pank annab Kliendile teavet Toimingutest Konto väljavõttel,
mis on kättesaadav Panga teeninduskohas, Danske eBankis või muul
Poolte vahel kokkulepitud viisil.
5.21. Klient kontrollib Konto väljavõtet ja selles kajastatud
Toiminguid hoolikalt vähemalt 1 (üks) kord kuus. Kui Klient Konto
väljavõtet ei kontrolli, ei vabasta see Klienti Lepingu (sh
Makseteenuste tingimuste) kohaselt eeldatavatest kohustustest. Kui
Klient märkab Konto väljavõttel ebatäpsusi, teavitab ta sellest
viivitamatult Panka Kontotingimustes või Makseteenuste
tingimustes sätestatud korras.
6. LIMIIDID
6.1. Kaardi valdajal on õigus kasutada Kaarti Toimingute tegemiseks
Limiitide ulatuses.
6.2. Kaardiga tehtavate Toimingute Limiidid määratakse Lepingus.
Kui Lepingus pole Limiite kokku lepitud, kohaldatakse Panga
standardlimiite. Standardlimiidid on määratud Hinnakirjas.
6.3. Pangal on õigus määrata Limiitide minimaalsed ja
maksimaalsed summad.
6.4. Klient võib Kaardi kehtivusajal taotleda Panga kehtestatud
korras Limiitide muutmist. Limiitide muutmise korral käsitletakse
neid Lepingu muudatusena ja muudetud Limiitidele kehtivad kõik
Lepingus sätestatud tingimused.
6.5. Pangal on õigus keelduda Limiitide muutmisest ilma põhjusi
nimetamata.
6.6. Pangal on õigus muuta ( sh vähendada) Limiite ühepoolselt ilma
selleks vastavat Lepingu muudatust sõlmimata. Pank teavitab Klienti
Limiitide muutmisest vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
7. MAKSMISELE KUULUVAD TASUD
7.1. Klient maksab Pangale teenustasu Kaardi ja Kaardiga tehtud
Toimingute eest ning Panga poolt, Panga nimel või Panga kaudu
osutatud teenuste eest Hinnakirjas sätestatud summas.
7.2. Pangal on õigus kõik tasumisele kuuluvad teenustasud
debiteerida Kontolt või teistelt Kliendi kontodelt Pangas, isegi kui
debiteeritav summa ületab Konto Vabu vahendeid, vastavalt
Lepingus või Hinnakirjas toodule. Kuu- ja aastapõhised tasud
debiteeritakse vastavalt 1 (üks) kord kuus või aastas jooksva kuu või
aasta eest.
7.3. Pank võib Lepingu alusel osutatavate teenuste eest tasu nõuda
ka juhul kui Kaart on blokeeritud.
7.4. Pangal on õigus nõuda Kliendilt Kaardi ebaõige kasutamise ja
Limiitide või Vabade vahendite ületamise eest teenustasu, intressi,
trahvi või viivist (sõltuvalt, kuidas Pank on selle kehtestanud)
Hinnakirjas või vastavas Teenuselepingus sätestatud määras.
8. MAKSEKOHUSTUSED
8.1. Klient vastutab kõigi Kaarti, Kaardi andmeid või Isikustatud
turvaelemente kasutades tehtud Toimingute ja võetud kohustuste
eest. Kaardi valdaja Toimingute tegemiseks antud korraldustel on
samasugune õiguslik tähendus nagu Kliendi enda korraldustel.
8.2. Pank võib debiteerida Kontolt kõik Kaardi kasutamisega seotud
summad, sh Toimingute summad, võlgnevused ja Hinnakirjas
kehtestatud teenustasud, intressid, viivised ja trahvid ning kõik muud
Kaardi kasutamisest tulenevad võimalikud nõuded Kliendi vastu, sh
Lepingu tingimuste vastasest Kaardi kasutamist tulenevad, kui
Lepingus või Üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti.
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8.3. Kui Kaardi valdaja teeb Toimingu, mis ületab Vabu vahendeid või
Limiite, on Klient kohustatud viivitamatult tasuma kõik sellistest
Toimingutest tekkinud kohustused Panga ees.
8.4. Pank debiteerib Toimingute ja makstavate tasude summad
Kontolt üldjuhul Toimingu Panka jõudmise päeval. Pank võib
nimetatud summad Kontolt debiteerida ka muul Panga määratud ja
eelnimetatust erineval kuupäeval.
8.5. Klient peab tagama Kontol kokkulepitud valuutas piisava summa
olemasolu Toimingute ja teenuste (sh maksmisele kuuluvate tasude)
eest tasumiseks. Kui Kontol ei ole piisavat summat, on Pangal õigus
debiteerida vastav summa Kliendile kuuluvalt mis tahes kontolt
Pangas või kinni pidada Kliendile laekuvatest summadest ka pärast
Lepingu lõppemist.
8.6. Pärast Toimingu autoriseerimisega Pangale Maksekorralduse
esitamist ei või Klient ega Kaardi valdaja Maksekorralduse
täitmiseks ja Maksetehingu eest nõutavate Panga teenustasude
maksmiseks vajalikke vahendeid käsutada ega kasutada. Vastav
Toimingu summa broneeritakse Kontol kuni summa debiteerimiseni.
Pank debiteerib Toimingu lõpliku summa Kontolt Toimingu kinnituse
saabumisel Panka. Kui Toimingu kinnitusel fikseeritud Toimingu
summa on suurem kui algne broneeringusumma, võib Pank Kontolt
debiteerida Toimingu kinnitusel fikseeritud Toimingu lõppsumma.
Pank tühistab broneeringu, kui Pank ei saa vastavat Toimingu
kinnitust 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kontol
vahendite broneerimise kuupäevast.
8.7. Juhul, kui Toimingute tegemine on lubatud ilma Vabade
vahendite või Limiitide eelneva kontrollimiseta, ei broneerita Kontol
Toimingule vastavat summat, kuid Kliendile ja Kaardi valdajale
rakenduvad vahendite käsutamisel ja kasutamisel kõik ülaltoodud
piirangud. Kui sellise Toimingu summade Kontolt debiteerimise
hetkel ületatakse Vabu vahendeid või Limiite, peab Klient ületatud
summa Pangale viivitamatult hüvitama.
8.8. Kaardiga välisriigis või välisvaluutat kasutades tehtud
Toimingutest tekkinud nõuded saadab Panka Rahvusvaheline
Kaardiorganisatsioon eurodes või eurodesse konverteerituna.
Kõikidele Rahvusvahelise Kaardiorganisatsiooni poolt tehtavatele
konverteerimistele
kohaldatakse
Rahvusvahelise
Kaardiorganisatsiooni
kehtestatud
vahetuskurssi
(teave
MasterCard Internationali rakendatavate vahetuskursside kohta on
https://www.mastercard.us/ensaadaval
kodulehel
us/consumers/get-support/convert-currency.html). Rahvusvahelise
Kaardiorganisatsiooni kasutatavate valuutakursside muutused
rakenduvad viivitamatult ja ilma Kliendi eelneva teavitamiseta. Pank
debiteerib Kontolt Toiminguga seotud lõppsumma eurodes.
Välisriigis või välisvaluutat kasutades tehtud Toimingule võidakse
lisada tasu. Makse summa konverteerimisel kasutatud valuutakurss
on näidatud Konto väljavõttel.
9. KAARDI BLOKEERIMINE JA SULGEMINE
9.1. Klient ja Kaardi valdaja võivad igal ajal nõuda Pangalt Kaardi
blokeerimist. Kui Kliendil ja Kaardi valdajal on tekkinud Kaardi
turvalise kasutamise suhtes kahtlusi või nad soovivad Kaardist
loobuda või mis tahes põhjusel Kaardi kasutamist piirata, on Klient
ja/või Kaardi valdaja kohustatud sellest Panka viivitamatult
teavitama ja paluma Kaardi blokeerida.
9.2. Pank võib Kaardi blokeerida:
9.2.1. kui blokeerimise alus tuleneb Lepingust (sh Makseteenuste
tingimustest), Üldtingimustest või Tegevuskoha õigusaktidest;
9.2.2. kui Klient või Kaardi valdaja ei täida Lepingust tulenevaid
kohustusi;
9.2.3. kui Klient ei tasu tähtaegselt mis tahes teisest Pangaga
sõlmitud lepingust tekkinud võlgnevust;
9.2.4. kui Pangale saab teatavaks mis tahes asjaolu, millest võib
mõistlikult järeldada, et Kaarti kasutatakse või võidakse kasutada
Kliendi või Kaardi valdaja tahte vastaselt või võib kahtlustada Kaardi
kasutamist pettuse teel;
9.2.5. kui krediidilimiidiga seotud Kaardi korral on oluliselt
suurenenud risk, et Kliendil ei ole piisavalt vahendeid
maksekohustuste täitmiseks;
9.2.6. kui Kaardi valdaja ei ole Kaarti vähemalt 6 (kuus) kuud
kasutanud.
9.3. Kaardi blokeerimisel teavitab Pank sellest võimalusel Kaardi
valdajat või Klienti enne Kaardi blokeerimist või vahetult pärast
blokeerimist. Pank ei pea teavitamiskohustust täitma, kui teabe
edastamine on vastuolus objektiivselt põhjendatud turvalisuse
kaalutlustega või see ei ole lubatud Tegevuskoha õigusaktides
sätestatud põhjustel.
9.4. Pank asendab blokeeritud Kaardi uue Kaardiga 10 (kümne)
kalendripäeva jooksul alates Kliendi vastava avalduse saamisest.
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9.5. Pank suleb Kaardi:
9.5.1. kui Kaart on olnud blokeeritud vähemalt 3 (kolm) kuud järjest;
9.5.2. kui sulgemise alus tuleneb Lepingust (sh Makseteenuste
tingimustest), Üldtingimustest või Tegevuskoha õigusaktidest;
9.5.3. kui Leping öeldakse üles või loetakse lõppenuks.
9.6. Suletud Kaarti ei taasavata ega tagastata Kliendile või Kaardi
valdajale. Kaardi sulgemine lõpetab Lepingu.
9.7. Klient või Kaardi valdaja tagastab suletud või lõppenud
kehtivusajaga Kaardi Pangale.
10. VASTUTUS
10.1. Pank vastutab Pangani jõudnud Maksekorralduse täitmata
jätmise või puuduliku täitmise eest vastavalt Makseteenuse
tingimustele ja Üldtingimustele. Pank vastutab autoriseerimata
Toimingute eest, välja arvatud juhul, kui Tegevuskoha õigusaktides on
sätestatud teisiti, sh Pank ei vastuta, kui:
10.1.1. Klient või Kaardi valdaja kannab Kaardi, PIN-koodi või muu
Isikustatud turvaelemendi kaotamise või varguse riisikot või nende
Kolmanda isiku poolt muul viisil ebaseadusliku kasutamise riisikot;
10.1.2. Klient või Kardi valdaja on tahtlikult või raske hooletuse tõttu
rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi (sh punktis 4.7 sätestatud
teavitamiskohustus) või on tegutsenud pettuse teel.
10.2. Pank ei vastuta:
10.2.1. mis tahes Kolmanda isiku (sealhulgas Kaupmehe,
Rahvusvahelise Kaardiorganisatsiooni, korrespondentpankade jms)
tegevuse või tegevusetuste eest, sealhulgas sidekanalite tõrked, kui
need on Toimingu täitmata jätmise või valesti täitmise põhjuseks;
10.2.2. Toimingute täitmisesse kaasatud Kolmandate isikute eest
ega Kaardiga makstud kauba või teenuse eest, samuti juhul, kui
Kaarti keeldutakse Toimingu tegemiseks teenindamast;
10.2.3. kahjude eest, kui Pank on ekslikult esitatud teate alusel
Kaardi kasutamist piiranud või Kaardi blokeerinud;
10.2.4. mis tahes muul juhul, mis ei olene Pangast ega ole Panga
kontrolli all või kui Toimingud või teenused lükati tagasi, nende
osutamine peatati või lõpetati Lepingus sätestatud juhtudel.
10.3. Klient on täielikult vastutav Kaardi kasutamise ning Lepingu
mittetäitmise või mittekohase täitmise eest. Klient vastutab Panga
ees Kaardi valdaja tegevuse või tegevusetuse eest ja kõigi Kaardi
valdaja tehtud Toimingute eest.
10.4. Klient peab teavitama Panka autoriseerimata Toimingutest ja
valesti täidetud Toimingutest viivitamatult pärast nendest teada
saamist vastavalt Makseteenuste tingimustes sätestatule ja
Makseteenuste tingimustes toodud tähtaja jooksul.
10.5. Klient vastutab autoriseerimata Toimingute ja nende
tagajärjel tekkinud kahjude eest Tegevuskoha õigusaktides ja
Lepingus sätestatud ulatuses ja korras.
10.6. Tarbijast Klient vastutab autoriseerimata maksega temale
tekkinud kahju eest kuni hetkeni, kui Pank saab Kliendilt vastavalt
Makseteenuste tingimustele esitatud vastavasisulise teatise, aga
mitte rohkem kui omavastutuse piirmääras. Ärikliendile
omavastutuse piirmäär ei kohaldu ning ta, vastutab nimetatud kahju
eest kogu ulatuses.
10.7. Omavastutuse piimäär on Tegevuskoha õigusaktidest tulenev
Tarbija vastutuse piirang. Kehtivate õigusaktide järgi on Tarbija
vastutuse piirmäär 50 (viiskümmend) eurot. Juhul, kui Tegevuskoha
õigusaktid peaksid muutuma, muutub kehtivatele õigusaktidele
vastavalt ka omavastutuse piirmäär.
10.8. Kui Klient või Kaardi valdaja on tahtlikult või raske hooletuse
tõttu rikkunud Lepingus sätestatud kohustusi või kui tegemist on
Kliendi või Kaardi valdaja poolse pettusega, siis omavastutuse
piirmäära ei rakendata ja sellisel juhul vastutab Klient tekkinud kahju
eest täies ulatuses.
10.9. Tarbijast Kliendil on õigus nõuda Pangalt Kaupmehe poolt või
tema kaudu algatatud ja autoriseeritud maksejuhise kohaselt tehtud
makse tagasimakset kogu ülekantud summa ulatuses, kui ta esitab
Pangale tagasimaksenõude 8 (kaheksa) nädala jooksul pärast seda,
kui maksesumma Kontolt debiteeriti, tingimusel, et Toimingu
autoriseerimise ajal ei määratud täpset maksesummat ja üle kantud
summa ületab summat, mida Klient või Kaardi valdaja oleks lepingu
tingimuste, varasemate maksete suuruse ja muude asjaolude põhjal
eeldanud. Nimetatud asjaolusid tõendab Klient või Kaardi valdaja.
Kliendil ei ole tagasimakse saamise õigust, kui ta on andnud Pangale
Maksetehingu tegemiseks nõusoleku või kui Klienti või Kaardi
valdajat teavitati tulevasest Maksetehingust vähemalt 4 (neli)
nädalat enne selle teostamist. Käesolevat punkti ei kohaldata
Klientidele, kes ei ole Tarbija.
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11. LEPINGU MUUTMINE
11.1. Pangal on õigus ühepoolselt ja Poolte vahelise kokkuleppeta
muuta Kaarditingimusi teatades muudatustest ette vähemalt 2 (kaks)
kuud või 60 (kuuskümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb
ajavahemik on pikem) enne muudatuse jõustumist, vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale. Makseteenuste tingimusi ja
Hinnakirja on Pangal õigus muuta Makseteenuste tingimustes ja
Üldtingimustes kehtestatud korras.
11.2. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on Kliendil õigus Leping
üles öelda, sellest Pangale vastavalt Üldtingimustes sätestatule või
hiljemalt enne vastavate muudatuste jõustumist teatades ja
tingimusel, et kõik Lepingust tulenevad Kliendi kohustused on
täidetud.
11.3. Kui Klient ei kasuta Lepingu ülesütlemise õigust, loetakse, et ta
on tehtud muudatustega nõustunud ja tal ei ole Pangale Lepingu,
Hinnakirja või Makseteenuste tingimuste muudatuste osas
hilisemaid pretensioone.
12. LEPINGU LÕPPEMINE
12.1. Leping sõlmitakse tähtajatult.
12.2. Leping loetakse ilma ette teatamata lõppenuks, kui:
12.2.1. Kaardi kehtivusaeg on lõppenud või Kaart on mis tahes
Lepingust tulenevatel põhjustel või alustel suletud;
12.2.2. Klient pole Lepingus määratud aja jooksul Kaarti vastu
võtnud või Kaarti aktiveerinud;
12.2.3. Panka on teavitatud Kaardi valdaja või füüsilisest isikust
Kliendi surmast;
12.2.4. Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Arvelduskonto leping või muu
Teenuseleping Konto pidamiseks on lõppenud.
12.3. Pangal on õigus Leping ühepoolselt ja viivitamatult üles öelda
ilma sellest ette teatamata, kui Klient või Kaardi valdaja jätab olulisel
määral täitmata Lepingust või mis tahes teisest Poolte vahel sõlmitud
lepingust või Üldtingimustest tulenevaid lepingulisi kohustusi või
Üldtingimustes või Tegevuskoha õigusaktides sätestatud juhtudel.
12.4. Pank võib Lepingu põhjusest olenemata korraliselt üles öelda,
teatades Kleidile ülesütlemisest vähemalt 2 (kaks) kuud või 60
(kuuskümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem)
ette vastavalt Üldtingimustes kehtestatud korrale.
12.5. Lepingu lõppemisel lõpetatakse kõik Kaardiga seotud teenused
automaatselt ja ilma sellest eraldi teatamata.
12.6. Klient võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest Pangale
Üldtingimustes sätestatud viisil vähemalt 5 (viis) päeva ette ning
tingimusel, et ta täidab kõik Lepingust tulenevad kohustused hiljemalt
Lepingu kehtivuse viimasel päeval.
12.7. Kui Pank saab pärast Lepingu lõppemist Kolmandalt isikult
teabe Toimingute kohta, mis olid tehtud Lepingu kehtivuse ajal, peab
Klient tasuma sellisest Toimingust tekkinud võlgnevuse Pangale
Panga poolt esitatud tähtajal ja tingimustel.
12.8. Lepingu lõppemisel suletakse Kaart viivitamatult.
13. LÕPPSÄTTED
13.1. 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.
13.2. Klient on teadlik ja nõustub, et Pank töötleb tema isikuandmeid
vastavalt Üldtingimustes toodud põhimõtetele.
13.3. Pangal on õigus avalikustada Lepinguga seotud teavet, mis
puudutab Lepingut, Klienti ja Kaardi valdajat, sh Kliendi ja Kaardi
valdaja isikuandmeid, ja Toiminguid Kolmandatele isikutele, kes on
seotud Lepingu ja Toimingute täitmisega või Kaardiga seotud
lisateenuste või –soodustuste osutamisega või kelle õigus teavet
saada tuleneb Üldtingimustest või Tegevuskoha õigusaktidest.
13.4. Kliendil ei ole õigust avalikustada Kolmandatele isikutele
Lepingu sätteid ega muud seonduvat teavet, välja arvatud
Kaarditingimused ja Makseteenuste tingimused, kui Tegevuskoha
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kliendil ei ole õigust oma
Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda mis tahes
Kolmandale isikule.
13.5. Lepingus reguleerimata küsimuste korral kohaldatakse
Üldtingimusi ja Tegevuskoha õigusakte.
13.6. Kui Üldtingimused on Lepinguga vastuolus, kohaldatakse
Lepingut. Kui Kaarditingimused on Lepingu eritingimustega vastuolus,
kohaldatakse Lepingu eritingimusi. Kui Kaarditingimused on
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vastuolus
Makseteenuste
tingimustega,
kohaldatakse
Kaarditingimusi.
13.7. Kõik Lepingust tulenevad lahkarvamused lahendatakse
vastavalt Üldtingimustele.
13.8. Leping on koostatud vastavalt ja sellele kohaldatakse
Tegevuskoha õigusakte.
14. TEGEVUSKOHALE ERALDI KOHALDATAVAD
ERITINGIMUSED
14.1. Danske Bank A/S Leedu filiaali osutatavate Teenuste suhtes
kohaldatakse järgmisi eritingimusi:
14.1.1. Danske Bank A/S Leedu filiaali klientide suhtes, kes sõlmisid
Danske Bank A/S Leedu filiaaliga Kaardi kasutamiseks enne 30.
juunit
2017
vastavasisulise
Pangakontolepingu
Eriosa,
kohaldatakse käesolevaid maksekaardilepingu tüüptingimusi. Sel
juhul tõlgendatakse tüüptingimuste teksti viiteid Lepingu
eritingimustele kui viiteid vastavale sõlmitud Pangakontolepingu
Eriosale.
14.1.2. Kui Klient on füüsilisest isikust ettevõtja, kohaldatakse
Kaarditingimuste punkte 10.4 kuni 10.8 samaväärselt tarbijast
Kliendiga.
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