ÄRIKLIENDI KREDIITKAARDI KONTO LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
Kohaldatakse alates 1. aprillist 2018 Danske Bank A/S-i Eesti filiaalile, Danske Bank A/S-i Läti filiaalile ja Danske Bank A/S-i Leedu filiaalile.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad krediitkaardi konto tüüptingimused sätestavad
Kliendi poolt Krediitkaardi kasutamise eesmärgil Kaardikonto
hoidmise ja kasutamise tingimused, sealhulgas võimaluse
Kaardikonto kasutamiseks Krediidilimiidiga või Krediidilimiidita.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid.
Kaardi valdaja on füüsiline isik, kes kasutab Kliendiga sõlmitud
Maksekaardilepingu alusel Krediitkaarti. Kaardi valdaja on Kliendi
esindaja ja teostab õigusi, mille Klient on talle andnud.
Kaardikonto on Kliendi eriliiki maksekonto Pangas, mille peamine
eesmärk on Krediitkaartide teenindamine ja millel võib olla avatud
Krediidilimiit.
Kaardikonto tingimused on käesolevad krediitkaardi konto lepingu
tüüptingimused.
Kaarditingimused on Maksekaardilepingu tüüptingimused.
Klient on Lepingu eritingimustes märgitud isik, kes sõlmib Pangaga
Lepingu.
Konto on Kliendi konto Pangas, mis on Kaardikontot teenindav konto.
Konto on toodud Lepingu eritingimustes.
Kontotingimused on arvelduskontolepingu tüüptingimused.
Krediidilimiit on maksimaalne rahaliste vahendite summa, mille
ulatuses on Kliendil õigus kasutada Panga poolt võimaldatavat
taastuvat Krediiti. Krediidilimiit sätestatakse Lepingu eritingimustes.
Krediit tähendab Krediidilimiidi kasutatud osa.
Krediitkaart on vastavalt Kliendiga sõlmitud Maksekaardilepingule
Panga poolt väljastatud ja Kaardikontoga seotud elektrooniline
Makseinstrument, mis võimaldab Kaardi valdajal kasutada
Kaardikontol olevaid Kliendi omavahendeid ja Kaardikonto
Krediidilimiiti (kui see on olemas) Krediitkaardiga tehtavateks
toiminguteks.
Leping on krediitkaardi konto leping, mis koosneb Lepingu
eritingimustest, Kliendi kinnitustest ja Kaardikonto tingimustest. Kõik
Lepingu muudatused ja lisad, kui need on olemas, ning Hoiustaja
teabeleht on Lepingu lahutamatuks osaks. Kontotingimused,
Makseteenuste tingimused, Üldtingimused ja Hinnakiri kohalduvad
Lepingule ulatuses, milles need ei ole Lepinguga vastuolus.
Maksekaardileping on Kliendi ja Panga vahel sõlmitud leping, mille
alusel on Pank väljastanud Kaardi valdajale Krediitkaardi ja mille
tingimuste kohaselt toimub Krediitkaardi kasutamine ja sellega
toimingute tegemine.
Maksenõue on iga summa, mille Klient on kohustatud Pangale
tasuma. Maksenõue võib sisaldada tagasimakstavat Krediiti, summat,
mille ulatuses on ületatud Kaardikontol olevaid rahalisi vahendeid,
teenustasusid, viiviseid ja trahve vastavalt Lepingus või Hinnakirjas
sätestatule ning samuti kõiki muid Lepingust või Krediidilimiidi
kasutamisest tulenevaid või nendega seotud nõudeid.
Maksepäev on kuupäev, millal Klient on kohustatud tasuma Lepingu
alusel makstavad summad. Iga kalendrikuu regulaarne Maksepäev on
määratud Lepingu eritingimustes. Maksepäev võib olla ka muu
Lepingu tingimustele vastav kuupäev, Hinnakirjas märgitud kuupäev
või muu Panga poolt Kliendile teatatud kuupäev.
Makseteenuste tingimused on makseteenuste osutamise
tingimused.
Tagatis on Lepingust tulenevate Kliendi kohustuste täitmise
tagamiseks Panga kasuks seatud või seatav tagatis (mh pant,
käendus ja/või garantii).
Teistel Kaardikonto tingimustes kasutatavatel mõistetel on
Üldtingimustes ja Makseteenuste tingimustes sätestatuga sama
tähendus.
1.3. Kaardikontot võib kasutada Krediidilimiidiga või Krediidilimiidita
vastavalt Lepingu eritingimustes kokkulepitule. Kui Leping
sõlmitakse ilma Krediidilimiidita, ei loeta Lepingut krediidilepinguks ja
sellisel juhul Lepingu tingimusi, mis viitavad Krediidilimiidile või
Krediidile, ei kohaldata.
1.4. Käesolevat Lepingut ei loeta põhimakseteenuse lepinguks.
Krediitkaardi omandamine seotud teenusena on Lepingu sõlmimise
kohustuslik eeltingimus.
2. LEPINGU SÕLMIMINE

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 Kaardikonto ja/või Krediidilimiidi kasutamiseks 2
(kahe) tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest, kuid mitte enne,
kui Lepingu eritingimustes sätestatud Tagatised on Pangale sobival
viisil seatud (kui Tagatised on nõutavad) ning Klient on täitnud kõik
muud Lepingust või Üldtingimustest tulenevad eeltingimused.
3. KAARDIKONTO
3.1. Pank avab Lepingu alusel Kliendile Kaardikonto. Kaardikonto
number ja valuuta on märgitud Lepingu eritingimustes.
3.2. Kaardikonto avatakse, seda kasutatakse ja käsutatakse
vastavalt Kontotingimustele, välja arvatud, kui Lepingus on
sätestatud teisiti.
3.3. Kaardikontot saab kasutada eelkõige Krediitkaardiga, ning
täiendavalt Kliendi maksekontona teistel Panga poolt lubatavatel
viisidel ja võimaldatavate Pangakanalite kaudu.
3.4. Teavet Kaardikonto ja Krediidilimiidi (kui see on avatud)
kasutamise kohta saab Kaardikonto väljavõttel, mis on Kliendile
kättesaadav vastavalt Makseteenuste tingimustele.
3.5. Kaardikontot saab kasutada ainult Lepingu eritingimustes
sätestatud valuutas. Kaardikontole mis tahes muus valuutas
laekunud summad konverteeritakse Kaardikonto valuutasse Panga
määratud vahetuskursi alusel.
3.6. Kaardikontot võib kasutada ainult seoses selliste teenuste või
toimingutega, mis ei ole vastuolus Krediitkaartide ja/või
Krediidilimiidi kasutamisega. Pangal on õigus piirata Kaardikonto
kaudu pakutavaid või võimaldatavaid teenuseid, sh piirata
Kaardikonto kasutamist Kliendi maksekontona muul viisil kui
Krediitkaardiga.
3.7. Kaardikonto positiivsele saldole (kreeditsaldole) Pank intressi ei
arvesta ega maksa.
3.8. Kaardikontot võib kasutada ainult Kaardikontol olevate rahaliste
vahendite ulatuses, mis koosnevad Kaardikontol olevatest Kliendi
omavahenditest ja kasutamata Krediidilimiidist. Kui Klient kasutab
Kaardikontot mistahes põhjusel või viisil ulatuses, mis ületab
Kaardikontol olevaid vahendeid, peab Klient selle summa koheselt
Pangale tagasi maksma. Kui Kaardikonto vahendeid ületavat
summat ei maksta Pangale täies ulatuses tagasi samal päeval kui
Kaardikonto vahendeid ületati, olenemata sellest, kas tegemist on
tööpäevaga või mitte, maksab Klient tasumata Kaardikonto
vahendeid ületavalt summalt viiviseid vastavalt Lepingus sätestatud
Maksenõuete täitmata jätmise tingimustele.
3.9. Pangal on õigus keelduda Kaardikontol Maksekorralduste
täitmisest ja/või Kaardikonto blokeerida Lepingust (sh punkt 5.7),
Kontotingimustest, Makseteenuste tingimustest, Üldtingimustest
või Tegevuskoha õigusaktidest tulenevatel alustel.
3.10. Pank ei aktsepteeri ühtegi (sh Krediitkaardiga tehtud)
Maksekorraldust blokeeritud Kaardikontolt. Pank vabastab
Kaardikonto blokeeringust põhjendamatu viivituseta, kuid mitte
hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul, pärast seda, kui blokeeringu
põhjused on kõrvaldatud. Pank võib nõuda Kaardikonto blokeeringust
vabastamise eest tasu.
3.11. Lepingu lõppemisel saab Kaardikontot kasutada üksnes
Lepingust ja muudest Pangaga sõlmitud lepingutest tulenevate
kohustuste täitmiseks (sh võlgade maksmiseks). Kui Leping lõpeb, on
Pangal õigus ühepoolselt eelneva etteteatamiseta koheselt lõpetada
kõik Kaardikontoga seotud või selle kaudu osutatavad teenused ja
lõpetada vastavad lepingud, sh Krediitkaardid, vajamata selleks
Kliendi taotlust või nõusolekut ega mistahes täiendavat kokkulepet.
3.12. Pangal on õigus sulgeda Kaardikonto igal ajal pärast Lepingu
lõppemist ilma täiendava etteteatamise, Kliendipoolse taotluse,
nõusoleku või täiendava kokkuleppeta. Pank kannab peale kõigi
Maksenõuete täitmist Kaardikontol olevad Kliendi omavahendid
Kontole ja seejärel sulgeb Kaardikonto.
3.13. Pangal on õigus debiteerida Kaardikontolt kõik võlgnevused,
teenustasud viivised, trahvid ja maksed, sh kõik nõuded Kliendi vastu,
mis tulenevad Kliendiga sõlmitud lepingutest.

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.
KREDIITKAARDI KONTO LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
CO_PB_B_CCA_AGR01_EST / STTC_20180401

1/3

4. MAKSENÕUDED
4.1. Pank esitab Kliendile iga kalendrikuu 5. (viiendaks) kuupäevaks
väljavõtte, milles sisalduvad eelmise kalendrikuu Maksenõuded, mis
tuleb Kliendil tasuda jooksva kalendrikuu Maksepäeval. Teave
Maksenõuete ja Krediidilimiidi kasutamise kohta on Kliendile
kättesaadavad
Danske
eBankis.
Eelnimetatud
väljavõtte
mittesaamine ei vabasta Klienti Maksenõuete tasumise kohustusest.
4.2. Juhul, kui Klient ei tasu Maksenõudeid Maksepäeval, arvestab
Pank maksmata summalt viivist ja lisaks blokeerib jooksva
kalendrikuu lõpus Kaardikonto kuni Klient on kogu Lepingust tuleneva
võla tasunud.
4.3. Klient on kohustatud maksma Pangale Hinnakirjas sätestatud
määras viivist Maksepäevaks tasumata summadelt iga tasumisega
viivitatud päeva eest. Pank arvestab tasumata summalt viiviseid
lähtudes 360-päevasest aastast ja tegelikult viivitatud päevadest.
Viivise arvestamine algab tasumata jäänud summa Maksepäevale
järgnevast päevast ja lõpeb, kui Klient on võla täies ulatuses tasunud.
Viivised kuuluvad tasumisele nende tekkimise kalendrikuule järgneval
Maksepäeval.
4.4. Pank võib Maksepäeval debiteerida kõik tasumisele kuuluvad
Maksenõuded esmajärjekorras Kontolt ja Kaardikontolt ning seejärel
Kliendi mis tahes teistelt kontodelt Pangas. Klient peab tagama, et
kontodel on Maksenõuete tasumiseks vastavas valuutas piisavalt
vabu vahendeid. Kui Kliendi kontodel ei ole Maksenõude
debiteerimiseks piisavalt rahalisi vahendeid, loetakse Klient
maksekohustuse täitmisega viivitanuks.
4.5. Pangal on õigus debiteerida tasumata Maksenõuded Kliendi mis
tahes kontolt Pangas igal ajal pärast Maksepäeva möödumist või
arvestada Maksenõuded maha Kliendile laekuvatest summadest. Kui
Kliendi kontodel ei ole kokkulepitud valuutas piisavalt rahalisi
vahendeid, kuid Kliendil on rahalisi vahendeid mõnes muus valuutas,
on Pangal õigus konverteerida nimetatud vahendid võlgnevuse
tasumiseks vajalikus ulatuses vastavalt Panga kehtestatud vastava
valuuta vahetuskursile ja seejärel debiteerida kontot makseteks
vajalikus summas. Vastavad õigused on Pangal ka pärast Lepingu
lõppemist.
4.6. Pank lähtub Maksenõuete rahuldamisel Tegevuskoha
õigusaktides sätestatud järjekorrast. Pank võib lugeda kohustused
täidetuks ka sellest erinevas järjekorras kaotamata sellega õigust
nõuda mis tahes makse täitmist.
4.7. Tasude, viiviste või trahvide maksmine ei vabasta Klienti
Lepingust tulenevate maksekohustuste ega muude lepinguliste
kohustuste täitmisest.
4.8. Kõik Kliendi poolt tehtavad maksed tasutakse tasaarvestusteta
või vastunõueteta ning ilma mingite mahaarvamisteta.
4.9. Kui Maksepäev ei ole tööpäev, lükkub Maksepäev sellele
järgnevale esimesele tööpäevale. Seda ei kohaldata Kliendi
kohustusele maksta kasutatud summa, mis ületab Kaardikontol
olevaid vahendeid, tagasi koheselt Kaardikonto vahendite ületamise
päeval.
5. KREDIIDILIMIIDI KASUTAMINE JA TAGASTAMINE
5.1. Krediidilimiiti võimaldatakse Kliendile ainult juhul, kui Pank ja
Klient on Krediidilimiidis kokku leppinud ning Krediidilimiit ja selle
summa on määratud Lepingu eritingimustes.
5.2. Krediidilimiit on Kaardikontol kasutatav taastuv ja
korduvkasutatav krediit. Krediidilimiit taastub ja seda saab uuesti
kasutada, kui Krediit on tagasi makstud.
5.3. Krediidilimiiti saab kasutada eelkõige Krediitkaartidega, aga
täiendavalt ka Maksetehingute tegemiseks Kaardikontol muudel
Panga pakutavatel ja võimaldatud viisidel. Krediidilimiiti kasutatakse
Maksetehingute (sh Krediitkaardi toimingute) täitmiseks juhul, kui
Kaardikontol ei ole selleks piisavalt Kliendi omavahendeid.
5.4. Krediit loetakse kasutusele võetuks alates kuupäevast (kaasa
arvatud), kui Maksetehing (sh Krediitkaardi toiming) teostatakse
kasutades Krediidilimiiti.
5.5. Kliendil on õigus kasutada Krediiti ainult Krediidilimiidi ulatuses.
Lepingus sätestatud Krediidilimiidi summa määratakse Kaardikonto
kõikidel erinevatel viisidel (sh kõikide Krediitkaartidega)
kasutamiseks lubatava Krediidi summana kokku (kogusumma).
5.6. Kliendil ei ole õigust ühelgi ajal Krediidilimiiti ületada ja ületatud
Krediidilimiit tuleb koheselt tagasi maksta.
5.7. Pangal on õigus peatada Krediidilimiidi kasutamine ja blokeerida
Kaardikonto, kui:
5.7.1. Klient või Lepingu täitmist tagav isik ei täida Lepingust või
Tagatislepingust tulenevaid kohustusi või Klient või Kaardi valdaja
rikub Kaarditingimustest tulenevaid kohustusi;
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5.7.2. Klient ei täida mis tahes Pangaga sõlmitud lepingust
tulenevaid kohustusi, sh maksekohustusi, tähtaegselt;
5.7.3. Kliendi mis tahes konto Pangas on blokeeritud või arestitud;
5.7.4. on oluliselt suurenenud risk, et Klient võib jätta Lepingulise
maksekohustuse täitmata ja/või Kliendil ei ole piisavalt vahendid
maksekohustuste täitmiseks.
5.8. Klient vastutab kõigi Krediidilimiidi kasutamisest tulenevate ja
sellega seotud kohustuste ja võlgnevuste eest. Klient on kohustatud
tasuma Pangale kõik summad, sealhulgas kasutatud Krediidi,
Krediidilimiiti ületavad summad, Lepingus või Hinnakirjas kehtestatud
tasud, viivised ja trahvid ning mis tahes muud Lepingust või
Krediidilimiidi kasutamisest tulenevad nõuded Kliendil vastu, sh
Lepingu tingimuste vastasest kasutamisest tulenevad nõuded.
5.9. Iga kalendrikuu viimasel päeval fikseerib Pank kasutatud Krediidi
summa. Klient maksab fikseeritud Krediidi summa Pangale tagasi
vastavalt Lepingus sätestatud Maksenõuete täitmise tingimustele
hiljemalt järgmisel Maksepäeval (kaasa arvatud). Kõik enne
Maksepäeva Kaardikontole laekunud rahalised vahendid vähendavad
Maksepäeval tasumisele kuuluvat Krediidi summat.
6. KLIENDI MUUD KOHUSTUSED
6.1. Klient kohustub Krediidilimiidi kasutamise korral:
6.1.1. teavitama Panka viivitamata kõikidest Kliendi finantsolukorras
toimuvatest muutustest või muudest asjaoludest, mis võivad
mõjutada Kliendi suutlikust täita Lepingust või muust Pangaga
sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi;
6.1.2. esitama Panga nõudmisel kõik dokumendid ja teabe, mis on
seotud Krediidilimiidi kasutamisega;
6.1.3. esitama Pangale iga majandusaasta lõppemisest arvates 6
(kuue) kuu jooksul nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta
aruande.
Kui
Tegevuskoha
õigusaktidest
tuleneb
auditeerimiskohustus, peab majandusaasta aruanne olema
auditeeritud. Pangal on õigus nõuda Kliendi maksevõime kohta
täiendavaid dokumente ja aruandeid ning Klient on kohustatud ette
valmistama ja esitama Pangale nõutavad aruanded viisil, mis tagab
täpse, korrektse ja piisava ülevaate tema varadest, kohustustest,
tuludest ja kuludest;
6.1.4. teavitama Panka viivitamatult mis tahes muutustest Kliendi
omandisuhetes, osanikes või liikmelisuses, mis ületab 10% Kliendi
aktsiatest, osadest, omandisuhetest või Kliendi üle tegeliku kontrolli
teostamisest (sh otsesest ja kaudsest).
6.2. Klient kinnitab, et on esitanud ja kohustub esitama Pangale enda
kohta täieliku ja õige teabe, dokumendid ja andmed ning kohustub
teatama Pangale kohe kõigist olulistest muutustest esitatud teabes,
dokumentides või Kliendi andmetes.
6.3. Kui Lepingu eritingimustes on sätestatud Tagatised, on Klient
kohustatud sõlmima oma kulul Panka rahuldavatel tingimustel
nõutavad Tagatislepingud. Klient kohustub tagama Tagatise säilimise
vähemalt sellises väärtuses, nagu see oli Tagatislepingu sõlmimise
ajal. Tagatise väärtuse vähenemise korral või kui Tagatise väärtusest
mis tahes muul põhjusel ei piisa Kliendi kohustuste täitmise
tagamiseks, on Klient kohustatud esitama Pangale uue või täiendava
aktsepteeritava Tagatise.
6.4. Klient kohustub kompenseerima Pangale kõik kulud ja hüvitama
igasuguse kahju, mida Pank kannab Kliendi või Kaardi valdajate süü
tõttu, sealhulgas kõik maksud, lõivud ja tasud, kulud advokaadile,
konsultandile või hindajale, kohtu- ja täitemenetluse kulud ning muud
võlgade sissenõudmisega seotud kulud.
7. MAKSMISELE KUULUVAD TASUD
7.1. Klient maksab Pangale Lepingus ja Hinnakirjas kehtestatud
teenustasusid Kaardikonto ja Krediidilimiidi kasutamise ning Panga
poolt, Panga nimel või Panga kaudu osutatud teenuste eest.
7.2. Pangal on õigus kõik maksmisele kuuluvad tasud, sh
Maksetehingute tasud, kõik Krediitkaartidega seotud tasud ja kulud,
debiteerida esimeses järjekorras Kontolt ja Kaardikontolt, seejärel
teistelt Kliendi kontodelt Pangas, vastava tehingu või toimingu
tegemise kuupäeval või Maksepäeval või muul Lepingus või
Hinnakirjas sätestatud kuupäeval. Pank võib tasud debiteerida ka
muul Panga määratud eeltoodust erineval kuupäeval.
7.3. Kõik Kaardikonto kasutamisega seotud tasud, sh Krediitkaartide
ja nendega tehtud Maksetehingute tasud, Kliendile või
Kaardivaldajatele pakutavate teenustega seotud tasud, võib Pank
debiteerida Kaardikontolt Krediidilimiidi arvelt (kui see on avatud).
7.4. Kui Leping lõpeb perioodi kestel, mille eest on tasu tasutud,
makstud tasu Kliendile ei tagastata.
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7.5. Klient kohustub tasuma Lepingu sõlmimise ja iga sellele
sõlmitava lisa või täiendava kokkulepe eest lepingutasu Lepingus või
Hinnakirjas sätestatud summas. Vastav tasu tuleb maksta Pangale
Lepingu või Lepingu lisa allkirjastamisel.
7.6. Klient kohustub maksma Krediidilimiidi võimaldamise eest tasu
(Krediidilimiidi teenindustasu) Lepingu eritingimustes või Hinnakirjas
sätestatud aastases määras. Krediidilimiidi teenindustasu
makstakse Lepingu sõlmimisest kuni Lepingu lõpuni aastapõhiselt
üks kord aastas eelmise aasta eest ning see arvestatakse
Krediidilimiidi summast. Krediidilimiidi teenindustasu makstakse
esimesel vastava aasta lõppemisele järgneval Maksepäeval või
Lepingu kehtivuse viimasel päeval. Pank arvestab Krediidilimiidi
teenindustasu lähtudes 360-päevasest aastast ja tegeliku päevade
arvu alusel.
8. LEPINGU MUUTMINE
8.1. Krediidilimiidi muutmine:
8.1.1. Klient võib taotleda Panga kehtestatud korras Krediidilimiidi
avamist või Krediidilimiidi summa muutmist. Pangal on õigus
keelduda Krediidilimiidi avamisest või muutmisest põhjuseid
nimetamata.
8.1.2. Pangal on õigus Krediidilimiiti ühepoolselt vähendada,
teavitades Klienti Krediidilimiidi muutmisest vähemalt 2 (kaks) kuud
ette.
8.2. Pangal on õigus ühepoolselt ja Poolte vahelise kokkuleppeta
muuta Kaardikonto tingimusi teatades muudatustest ette vähemalt
2 (kaks) kuud või 60 (kuuskümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb
ajavahemik on pikem) enne muudatuste jõustumist, vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale. Kohaldatavaid Kontotingimusi,
Makseteenuste tingimusi ning Hinnakirja võidakse muuta vastavalt
Kontotingimustes, Makseteenuste tingimustes ja Üldtingimustes
sätestatud korrale.
8.3. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on Kliendil õigus Leping üles
öelda, sellest Pangale vastavalt Üldtingimustes sätestatule koheselt
või hiljemalt enne vastavate muudatuste jõustumist teatades ja täites
kõik Lepingust tulenevad Kliendi kohustused.
8.4. Kui Klient ei kasuta Lepingu ülesütlemise õigust, loetakse, et ta
on tehtud muudatustega nõustunud ja tal ei ole Pangale Lepingu,
Hinnakirja, Kontotingimuste või Makseteenuste tingimuste
muudatuste osas hilisemaid pretensioone.
8.5. Pangal on õigus ühepoolselt ja korduvalt pikendada Lepingu
kehtivust ning Krediidilimiidi kasutust iga järgneva Lepingu
eritingimustes määratud perioodi võrra Lepingu pikendamise hetkel
kehtivatel Lepingu ja Hinnakirja tingimustel. Pank teavitab Klienti
Lepingu pikendamisest 2 (kaks) kuud ette. Kui Klient ei soovi Lepingut
vastavalt eespool nimetatud korrale ja tingimustele pikendada, peab
ta sellest Panka kirjalikult teavitama vähemalt 1 (üks) kuu enne
Lepingu lõpptähtaja saabumist. Sellisel juhul Leping lõpeb algse
lõpptähtaja saabudes. Kui Klient teavitamiskohustust ei täida,
loetakse, et Klient on pikendamisega nõustunud ja Lepingu tähtaega
pikendatakse Lepingu eritingimustes määratud perioodi võrra (ilma
selleks eraldi lisa sõlmimata) ning Klient kohustub Lepingut muudetud
tingimustel täitma.
9. LEPINGU LÕPPEMINE
9.1. Lepingu tähtaeg on sätestatud Lepingu eritingimustes.
9.2. Leping lõpeb:
9.2.1. Lepingu lõpptähtaja saabumisel, kui lõpptähtaeg on Lepingu
eritingimustes kokku lepitud;
9.2.2. kui Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Kontoleping lõpeb;
9.2.3. Poolte poolt Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel.
9.3. Poolte kokkuleppel võib lepingu igal ajal lõpetada.
9.4. Pangal on õigus Leping ühepoolselt ja viivitamatult üles öelda
ilma sellest ette teatamata, kui:
9.4.1. Klient
jätab
olulisel
määral
täitmata
Lepingust,
Maksekaardilepingust, teistest Poolte vahel sõlmitud lepingutest või
Üldtingimustest tulenevad kohustused või Üldtingimustes või
Tegevuskoha õigusaktides sätestatud juhtudel;
9.4.2. kõik Krediitkaardid on lõppenud või olnud suletud vähemalt 3
(kolm) kuud;
9.4.3. esinevad mistahes asjaolud, mis Panga arvates mõjutavad
märkimisväärselt Kliendi suutlikkust Lepingust või teistest Pangaga
sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi täita;
9.4.4. Krediidilimiidi kasutamine on olnud peatatud või Kaardikonto
on olnud blokeeritud või arestitud vähemalt 1 (üks) kuu ja Klient ei ole
peatamise, blokeerimise või arestimise põhjuseid kõrvaldanud;
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9.4.5. Klient on andnud Pangale valeteavet.
9.5. Tähtajatu Lepingu võib Pank põhjusest olenemata korraliselt
üles öelda, teatades Kliendileti ülesütlemisest vähemalt 2 (kaks) kuud
või 60 (kuuskümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on
pikem) ette vastavalt Üldtingimustes kehtestatud korrale.
9.6. Klient võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest Pangale
Üldtingimustes sätestatud viisil vähemalt 1 (üks) kuu ette.
9.7. Lepingu lõppemisel täidab Klient Panga Maksenõuded
järgmiselt:
9.7.1. kui Leping lõpeb seoses tähtaja saabumisega,
peab
Maksenõuded
täitma
Lepingu
lõppemisele
järgnevaks
Maksepäevaks;
9.7.2. kui Leping lõpeb Kliendi kohustuste rikkumise tõttu, peab
Maksenõuded täielikult täitma hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasel
päeval;
9.7.3. Lepingu Kliendi poolt ülesütlemise või Poolte kokkuleppel
lõpetamise korral, peab Maksenõuded täielikult täitma hiljemalt
Lepingu kehtivuse viimasel päeval;
9.8. Kui Pank saab pärast Lepingu lõppemist Kolmandalt Isikult teabe
Lepingu kehtivuse ajal toimunud Krediidilimiidi kasutamise kohta,
peab Klient tasuma sellisest kasutamisest tekkinud võlgnevuse
Pangale Panga poolt esitatud tähtajal ja tingimustel.
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. Pank töötleb Kliendi isikuandmeid vastavalt Üldtingimustes
toodud põhimõtetele.
10.3. Lepingu allkirjastamisega annab Klient Pangale õiguse
avaldada teavet Lepingu ja/või Lepingust tulenevate tasumata
võlgnevuste kohta krediidiregistrites või maksehäireregistrites.
10.4. Pangal on õigus Kliendi nõusolekuta Lepingust tulenevaid või
sellega seotud nõudeid ja õigusi Kliendi vastu loovutada või muul viisil
Kolmandale isikule üle anda.
10.5. Kliendil ei ole õigust avalikustada Kolmandatele Isikutele
Lepingu sätteid ega muud seonduvat teavet, kui Tegevuskoha
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kliendil ei ole õigust oma
Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda mis tahes
Kolmandale Isikule.
10.6. Lepingus reguleerimata küsimuste korral kohaldatakse
Kontotingimusi,
Kaarditingimusi,
Makseteenuste
tingimusi,
Hinnakirja, Üldtingimusi ja Tegevuskoha õigusakte.
10.7. Kui Üldtingimused on Lepinguga vastuolus, kohaldatakse
Lepingut. Kui Kaardikonto tingimused on Lepingu eritingimustega
vastuolus, kohaldatakse Lepingu eritingimusi. Kui Kaardikonto
tingimused on Kontotingimustega, Makseteenuste tingimustega või
Kaarditingimustega vastuolus, kohaldatakse Kaardikonto tingimusi.
10.8. Kõik Lepingust tulenevad lahkarvamused lahendatakse
vastavalt Üldtingimustele.
10.9. Leping on koostatud vastavalt ja sellele kohaldatakse
Tegevuskoha õigusakte.
11. TEGEVUSKOHALE
ERITINGIMUSED

ERALDI

KOHALDATAVAD

11.1. Danske Bank A/S Eesti filiaali klientidele, kes on sõlminud
Krediitkaardi limiidilepingu Danske Bank A/S Eesti filiaaliga enne 1.
aprilli 2018 kehtivad järgmised eritingimused:
11.1.1 Maksepäev on iga kalendrikuu 15. (viieteistkümnes)
kalendripäev.
11.1.2 Leping kehtib
käesolevate Kaardikonto tingimuste
jõustumisest alates 2 (kaks) aastat, kui Kliendiga sõlmitavas Lepingu
lisas ei lepita kokku teisiti.
11.1.3 Kaardikonto kasutamine teisiti kui Krediitkaardiga,
sealhulgas kasutamine Kliendi maksekontona ning võimalus
Kaardikontol hoiustada ja kasutada Kliendi oma vahendeid, on
piiratud ja ei ole võimalik enne, kui Klient esitab vastava
tahteavalduse või sõlmitakse vastav Lepingu lisa.
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