STARDIKONTOLEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
Kohaldatakse alates 1. juulist 2017 Danske Bank A/S-i Läti filiaalis ja Danske Bank A/S-i Leedu filiaalis ning alates 1.aprillist 2018 Danske Bank
A/S Eesti filiaalis
1. ÜLDTINGIMUSED

4. INTRESSID JA MAKSMISELE KUULUVAD TASUD

1.1. Käesolevad stardikontolepingu tüüptingimused sätestavad
stardikonto tingimused ning kehtestavad stardikonto hoidmise ja
kasutamise põhimõtted.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid.
Leping tähendab stardikontolepingut, mis koosneb Lepingu
eritingimustest, Kliendi kinnitustest, Stardikonto tingimustest 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 nad ei ole Lepinguga vastuolus.
Makseteenuste tingimused on makseteenuste osutamise
tingimused.
Stardikonto on konto, mille Pank avab Kliendile Lepingu alusel ning kus
hoitakse Lepingu tingimuste kohaselt Kliendi asutamiseks tehtud
rahalist sissemakset.
Stardikonto tingimused on käesolevad
stardikontolepingu
tüüptingimused.
Teistel Stardikonto tingimustes kasutatavatel mõistetel on
Üldtingimustes sätestatuga sama tähendus.

4.1. 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.
4.2. Stardikontol olevate rahaliste vahendite pealt arvutatakse
intressi 360 (kolmesaja kuuekümne) päeva pikkuse aasta ja
kalendrikuu tegeliku päevade arvu alusel. Pank arvutab intressi ja
kannab selle Stardikontole jooksva kuu viimasel kalendripäeval.
4.3. Intressi ei arvutata ega maksta Lepingu lõpetamiskuupäeva eest
ega pärast Lepingu ülesütlemist.
4.4. Panga poolt makstavad intressid võivad Tegevuskoha
õigusaktidest tulenevalt olla maksustatud (sh võib kehtida maksu
kinnipidamise nõue).
4.5. Klient maksab Pangale teenustasu Panga poolt, Panga nimel või
Panga kaudu osutatud Teenuste eest summas, mis on märgitud
Teenuse osutamise või tehingu tegemise ajal kehtinud Hinnakirjas, kui
Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
5. LEPINGU MUUTMINE

2. LEPINGU SÕLMIMINE

5.1. Lepingu muutmine toimub Üldtingimustes toodud tingimuste
kohaselt.

2.1. Leping sõlmitakse Panga teeninduskohas või Panga poolt
aktsepteeritavate 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 Stardikonto ja alustab Lepingu kohaselt teenuste
osutamist hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Lepingu
sõlmimisest.
3. STARDIKONTO KASUTAMINE
3.1. Pank:
3.1.1. avab Lepingu eritingimuste kohaselt Stardikonto;
3.1.2. peab arvestust Stardikonto krediteerimiste ja debiteerimiste
kohta vastavalt Tegevuskohas kehtivatele õigusaktidele;
3.1.3. annab Stardikonto väljavõttel teavet Maksekorralduste
täitmise kohta ning esitab Stardikonto väljavõtte Kliendile vastavalt
Makseteenuste tingimustele;
3.1.4. ei debiteeri Stardikontot ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud
Tegevuskohas kehtivates õigusaktides, Lepingus, Makseteenuste
tingimustes või Panga ja Kliendi vahel sõlmitud mis tahes muus
lepingus ettenähtud juhtudel.
3.2. Kliendil ei ole õigust kasutada Stardikonto jääki (Stardikontole
kantud summat) ega teisi Panga Teenuseid, kuni Klient on kantud
asjakohasesse registrisse ja sõlminud Pangaga Arvelduskontolepingu.
3.3. Pärast seda, kui Klient on kantud asjakohasesse registrisse ja
tõestanud
seda
Pangale,
sõlmivad
Pank
ja
Klient
Arvelduskontolepingu, kusjuures kontonumber jääb samaks. Pangal
on õigus keelduda Arvelduskontolepingu sõlmimisest.
3.4. Kui Klienti ei kantud asjakohasesse registrisse, võib Klient
kasutada Stardikontole kantud summat Lepingu ja Tegevuskohas
kehtivate õigusaktide kohaselt ning Makseteenuste tingimuste järgi.
3.5. Pank ei täida Maksekorraldusi, kui Stardikontol ei ole piisavalt
vahendeid või kui Stardikontol olevad vahendid on arestitud või kui
Kliendi õigus Stardikontol olevaid vahendeid käsutada on muul moel
piiratud ja/või kui Panga poolne tehingute tegemine on peatatud
Tegevuskohas kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja
juhtudel.
3.6. Pank võib debiteerida Stardikontolt kõik võlgnevused,
teenustasud, võlgnetavad intressid, trahvid ja maksed, sealhulgas
nõuded Kliendi vastu, kui Hinnakirjas, Lepingus või Teenuselepingus ei
ole sätestatud teisiti.
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6. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE
6.1. Leping sõlmitakse tähtajatult.
6.2. Pangal on õigus Leping üles öelda, kui Lepingu sõlmimisest ühe
(1) aasta jooksul ei ole Stardikontole kantud rahalisi vahendeid, samuti
Üldtingimustes määratud juhtudel või Tegevuskohas kehtivates
õigusaktides määratud juhtudel, järgides Üldtingimustes sätestatud
protseduuri.
6.3. Kui Panga ja Kliendi vahel ei ole sõlmitud Arvelduskontolepingut,
suletakse Stardikonto Lepingu ülesütlemise järel.
6.4. Peale Lepingu ülesütlemist kannab Pank Stardikonto rahaliste
vahendite jäägi pärast Kliendilt sellekohase taotluse saamist teisele
kontole, kui Tegevuskohas kehtivates õigusaktides ei ole sätestatud
teisiti. Kui Klient ei anna rahaliste vahendite teisele kontole kandmise
korraldust, kantakse need rahalised vahendid Panga sisemisele
kontole ja kantakse üle pärast Kliendilt sellekohase taotluse saamist,
kui Tegevuskohas kehtivates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
6.5. Kui sõlmitakse Arvelduskontoleping, loetakse Leping lõppenuks.
7. HOIUSTE TAGAMINE
7.1. Pangas hoitavad hoiused on tagatud Taani hoiustajate ja
investorite tagatisfondi skeemiga.
7.2. Teavet hoiuste tagamise kohta saab Klient Panga kodulehelt ja
kõikidest Panga teeninduskohtadest. Kliendi taotlusel antakse
Kliendile värskeima asjakohase infoga teabeleht.
8. LÕPPSÄTTED
8.1. Leping, mis on sõlmitud Panga poolt aktsepteeritavate
elektrooniliste kanalite kaudu, samuti kõik selle muudatused ja/või
mis tahes teated, mida Pool esitab Panga poolt aktsepteeritud
elektrooniliste kanalite kaudu, on samasuguse õiguslik tähendusega,
kui leping, mis sõlmitakse Pangas ja/või teade, mis on üle antud
personaalselt.
8.2. Lepingus reguleerimata küsimuste korral kohaldatakse
Üldtingimusi ja Makseteenuste tingimusi.
8.3. Kui Stardikonto tingimused on Makseteenuste tingimustega
vastuolus, kohaldatakse Stardikonto tingimusi.
8.4. Kõik Lepingust tulenevad lahkarvamused lahendatakse vastavalt
Üldtingimustele.
8.5. Leping on koostatud vastavalt ja seda reguleerivad Tegevuskoha
õigusaktid.
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9. TEGEVUSKOHALE ERALDI KOHALDATAVAD
ERITINGIMUSED
9.1. Teenuse Eestis osutamise korral kehtivad alates Stardikonto
Tingimuste kehtima hakkamisest järgmised eritingimused:
9.1.1. Kui Klient ei ole asjakohasesse registrisse kantud, saab
Stardikontol saadaval olevaid rahalisi vahendeid käsutada ainult
kohtumääruse kohaselt.
9.2. Teenuse Leedus osutamise korral kehtivad järgmised
eritingimused:
9.2.1. Lepingu saab üles öelda ja Stardikontol saadaval olevaid
rahalisi vahendeid käsutada Kliendi kirjaliku taotluse alusel, mille
Klient esitab Panka koos juriidilise isiku asutamise lõpetamise
dokumentidega, mis kinnitavad, et isikut ei ole nõuetekohaselt
registreeritud.
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