ARVELDUSKONTOLEPINGU JA KONTOGA SEOTUD LEPINGUTE ÜLESÜTLEMISE AVALDUS
Kuupäev:

Danske Bank A/S Eesti filiaal
11488826
KLIENT
Ärinimi / eesnimi ja perekonnanimi
Registreerimisnumber / isikukood
/sünnikuupäev
Elukoha aadress
Telefoninumber
E-post
ARVELDUSKONTO LEPING
Lepingu number
Arvelduskonto number

Käesoleva avalduse allkirjastamise ja Danske Bank A/S Eesti filiaalile (edaspidi: pank) esitamisega ütleb klient üles pangaga
sõlmitud arvelduskontolepingu ja kõik arvelduskontoga seotud teenuselepingud (edaspidi koos: lepingud), välja arvatud
laenulepingud ja elektrooniliste teenuste leping laenulepingu olemasolu korral, sellega seoses loetakse lepingute tähtajad
saabunuks ning klient peab täitma nendest tulenevad kohustused panga ees. Kui klient ei täida lepingutest tulenevaid kohustusi
panga ees, siis loetakse, et ta ei ole pangale käesolevat avaldust esitanud ja lepinguid üles öelnud. Laenulepingute lõpetamiseks
palume pöörduda panka.
Pank lõpetab lepingud ja sulgeb arvelduskonto 15 (viieteistkümne) pangapäeva jooksul peale seda, kui on saanud kliendilt andmed,
tehingukorraldused ja rahalised vahendid, mis on vajalikud kõikide lepingute lõpetamiseks. Panga poolt tehtavate maksetega
seotud panga hinnakirja järgne teenustasu arvestatakse maha ülekantavast või tagastatavast summast. Välisvaluuta jäägid, mille
väärtus iga valuuta kohta on kuni 1 (üks) euro, konverteerib pank väljamaksmiseks eurodeks panga ostukursiga. Jääke väärtusega
alla 1 (ühe) eurosendi ei käsitleta, need ei kuulu konverteerimisele, ülekandmisele ega väljamaksmisele.
Käesoleva avalduse allkirjastamisega palub klient arvelduskontol selle sulgemise hetkel oleva raha (kontojäägi) kanda
arvelduskontole:
Saaja nimi
Saaja arvelduskonto number
Selgitus:

Suletud konto jäägi ülekandmine

Välismakse korral saaja panga nimi,
aadress ja BIC kood
(kui BIC-kood ja saaja panga andmed ei
kattu, siis lähtub pank BIC-koodist)
Välismakse korral teenustasu tüüp

jagatud kulud

Käesoleva avalduse allkirjastamisega palub klient 1 (ühe) kuu jooksul arvelduskonto sulgemisest arvates kliendile laekuva makse:
Saaja nimi
Saaja arvelduskonto number
☐ Kanda arvelduskontole

Välismakse korral saaja panga nimi, aadress ja BIC kood
Välismakse korral teenustasu tüüp: jagatud kulud

☐ Tagastada maksjale
Pank täidab peale arvelduskonto sulgemist laekunud summa ülekandmise korralduse tavamaksena 5 (viie) pangapäeva jooksul
peale raha kliendile laekumist. Pank võib nõuda makse kohta täiendava info ja dokumentide esitamist (st lepingu, kauba ja teenuse
kättesaamise jms dokumendid).
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Kui klient ei ole pangale andnud korraldust raha ülekandmiseks 1 (ühe) kuu jooksul arvates arvelduskontolepingu lõppemisest,
tagastab pank pärast selle lepingu lõppemist kliendile laekunud rahalised vahendid maksjale.
Käesoleva avalduse allkirjastamisega kinnitab klient esitatud andmete õigsust ja nõustub selle tingimustega.

Kliendi esindaja allkiri

Panga esindaja allkiri

Ees- ja perekonnanimi:
/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
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