MAKSETE PAKETI LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
Kohaldatakse alates 1. veebruarist 2019 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S Leedu filiaalis ja Danske Bank A/S Läti filiaalis
1. ÜLDTINGIMUSED

4. MAKSMISELE KUULUVAD TASUD

1.1. Käesolevad maksete paketi lepingu tüüptingimused sätestavad
maksete pakettide tingimused, Panga ja Kliendi õigused ning
kohustused Kuutasu eest teenuste osutamisel vastavalt Maksete
paketile, mille Klient valib.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:
Klient on Äriklient, kes soovib kasutada või kasutab Maksete paketi
lahendust.
Konto on Kliendi nimele Pangas avatud arvelduskonto, millelt Pank
debiteerib Kuutasu. Esialgne Konto number on märgitud Lepingus või
kui Leping sõlmitakse Danske eBanki vahendusel, siis kinnitatud
Kliendi poolt vastaval Danske eBanki vormil.
Kuutasu on Kliendi poolt valitud Maksete paketi eest tasumisele
kuuluv fikseeritud tasu. Kuutasu on kindlaks määratud Panga poolt ja
sätestatud Hinnakirjas. Kuutasu sõltub Maksetehingute arvust, mida
Pank täidab vastavalt Kliendi poolt edastatud Maksekorraldustele.
Leping tähendab maksete paketi lepingut, mis koosneb Lepingu
eritingimustest, Kliendi kinnitustest ja Maksete paketi tingimustest.
Kõik Lepingu muudatused ja lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
Üldtingimused,
Arvelduskontolepingu
tüüptingimused,
Makseteenuste osutamise tingimused ja Hinnakiri kohalduvad
Lepingule ulatuses, milles nad ei ole Lepinguga vastuolus.
Maksete paketi tingimused on käesolevad maksete paketi lepingu
tüüptingimused.
Maksete pakett on Lepingus kirjeldatud teenuste pakett, mida Pank
osutab Kliendile ühes kalendrikuus Kuutasu eest.
Makseteenuste tingimused on makseteenuste osutamise
tingimused.
Maksetehingud on Eesti makse või EU-makse, mis on algatatud
Kliendi poolt elektroonilise pangakanali kaudu (läbi Danske eBanki,
Danske LiveGate, Danske mBanki ja SWIFT´i) või eurodes tehtud
makse, mis on tehtud püsimaksekorraldusena või e-arve
püsimakselepingu alusel. Mis tahes liiki kiirmaksed on siinkohal
välistatud.
Teistel Maksete paketi tingimustes kasutatavatel mõistetel on
Üldtingimustes või Makseteenuste tingimustes sätestatuga sama
tähendus.

4.1. Klient maksab Pangale Kuutasu alates Lepingu sõlmimisele
järgnevast kalendrikuust.
4.2. Kui Klient algatab ühes kalendrikuus rohkem Maksetehinguid, kui
on määratud tema poolt valitud Maksete paketis, siis maksab Klient
Maksete paketti ületavate Maksetehingute eest Panga Hinnakirja
järgset tasu, mis kehtis vastava teenuse osutamise hetkel.
4.3. Iga kalendrikuu esimesel tööpäeval debiteerib Pank Kliendi
Kontolt ettemaksena Kuutasu jooksva kalendrikuu eest. Iga
kalendrikuu viimasel päeval debiteerib Pank Kliendi kontolt, millelt
debiteeritakse muud maksetega seotud tasud või millelt tehakse või
mis on seotud vastava tehingu tegemisega, kõik tema poolt valitud
Maksete paketti ületavate Maksetehingute eest tasumisele kuuluvad
tasud. Juhul, kui Kliendi kontol ei ole piisavalt vahendeid Lepingust
tulenevate maksekohustuste täitmiseks, on Pangal õigus debiteerida
vastavad summad Kliendi teistelt kontodelt Pangas.
4.4. Jooksva kalendrikuu eest makstud Kuutasu ei kuulu Lepingu
ülesütlemise korral Kliendile tagastamisele.
4.5. Kui Kontol on võlgnevus, siis kohustub Klient maksma Pangale
Hinnakirjas sätestatud määras viivist kuni võlgnevuse täieliku
tasumiseni.

2. LEPINGU SÕLMIMINE
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 loetakse sõlmituks, kui Pooled on nõustunud selle
tingimustega, allkirjastades Lepingu esilehe(d) (millel on toodud Poolte
andmed, Lepingu eritingimused ning Kliendi kinnitused) või peale seda,
kui Klient on Lepinguga nõustumist kinnitanud Danske eBankis. Leping
jõustub Lepingu sõlmimisele järgneva kalendrikuu esimesel
kuupäeval, kuid juhul kui see on järgmine tööpäev peale Lepingu
sõlmimist, siis jõustub Leping ülejärgmise kalendrikuu esimesel
kuupäeval.
3. LEPINGU EESMÄRK
3.1. Klient valib Maksete paketi ja see kehtib tema kõikide Pangas
Kliendile avatud kontode suhtes.
3.2. Maksete
paketid
on
kindlaks
määratud
vastavalt
Maksetehingute arvule, mida Pank teeb ühes kalendrikuus Kuutasu
eest vastavalt Kliendi poolt esitatud Maksekorraldustele järgmiselt:
Arvelduspakett – maksimaalselt 20 Maksetehingut;
Maksete pakett 50 – maksimaalselt 50 Maksetehingut;
Maksete pakett 100 – maksimaalselt 100 Maksetehingut;
Maksete pakett 150 – maksimaalselt 150 Maksetehingut;
Maksete pakett 300 – maksimaalselt 300 Maksetehingut.
3.3. Iga Maksete pakett sisaldab kõiki Kliendi poolt eurodes (EUR)
algatatud Pangasiseseid makseid ja ühte PIN-kalkulaatorit, kui Klient
on sõlminud Pangaga vastava Teenuselepingu.
3.4. Kuutasu ei sõltu kliendi kontode arvust Pangas. Sõltumata
Kliendi nimele avatud kontode arvust Pangas Klient tasub ainult ühe
Kuutasu.
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5. LEPINGU MUUTMINE
5.1. Pangal on õigus ühepoolselt ja Poolte vahelise kokkuleppeta
muuta Maksete paketi tingimusi, teatades muudatustest 30
(kolmkümmend) päeva enne muudatuste jõustumist, vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale.
5.2. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on Kliendil õigus Leping üles
öelda, teatades sellest Pangale kirjalikult vähemalt 2 (kaks) tööpäeva
ette, enne kui vastavad muudatused jõustuvad, ning tingimusel, et
Lepingust tulenevad Kliendi Lepingust tulenevad kohustused on
täidetud.
5.3. Kui Klient ei kasuta oma õigust Leping üles öelda enne
muudatuste jõustumist, loetakse, et ta on tehtud muudatustega
nõustunud ja tal ei ole Lepingu muudatuste osas hilisemaid
pretensioone.
5.4. Kliendil on õigus muuta valitud Maksete paketti ja/või Kontot,
teatades sellest Pangale vähemalt 2 (kaks) tööpäeva ette.
Muudatused valitud Maksete paketi ja/või Konto osas jõustuvad
Kliendi vastava sooviavalduse Panga poolsele kättesaamisele
järgneva kalendrikuu esimesel kuupäeval, kuid juhul kui see on
järgmine või ülejärgmine tööpäev peale Kliendi sooviavalduse
kättesaamist, siis jõustuvad muudatused ülejärgmise kalendrikuu
esimesel kuupäeval.
6. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE
6.1. Leping on sõlmitud tähtajatult.
6.2. Pangal on õigus Leping üles öelda, kui Klient rikub oluliselt
Lepingu tingimusi, Üldtingimustest tulenevaid kohustusi või
juhtumitel, mis on kirjeldatud Üldtingimustes või tulenevalt
Tegevuskohas kohalduvatest õigusaktidest.
6.3. Pank võib Lepingu põhjusest olenemata korraliselt üles öelda,
teatades sellest Kliendile 30 (kolmkümmend) päeva ette, vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale.
6.4. Klient võib Lepingu üles öelda alates kalendrikuu viimasest
tööpäevast, teatades vastavalt Üldtingimustes sätestatule sellest
Pangale vähemalt 2 (kaks) tööpäeva ette.
6.5. Lepingu ülesütlemisel peab Klient täitma kõik Lepingust
tulenevad kohustused Panga ees hiljemalt Lepingu viimasel
kehtivuspäeval.
7. LÕPPSÄTTED
7.1. 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 õigusliku tähendusega,
kui leping, mis sõlmitakse Pangas ja/või teade, mis on üle antud
personaalselt.
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7.2. Kliendil ei ole õigust avalikustada Kolmandatele isikutele Lepingu
sätteid ega muud seonduvat teavet, välja arvatud Maksete paketi
tingimused, kui Tegevuskohas kehtivates õigusaktides ei ole
sätestatud teisiti. Kliendil ei ole õigust üle anda oma Lepingust
tulenevaid õigusi ja kohustusi mis tahes Kolmandale isikule.
7.3. Lepingus reguleerimata küsimuste korral kohaldatakse
Üldtingimusi, Arvelduskontolepingu tüüptingimusi, Makseteenuste
tingimusi ja Tegevuskohas kehtivaid õigusakte. Kui Maksete paketi
tingimused on vastuolus Üldtingimuste, Arvelduskontolepingu
tüüptingimuste või Makseteenuste tingimustega, kohaldatakse
Maksete paketi tingimusi.
7.4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt
Üldtingimustele.
7.5. Leping on koostatud vastavalt Tegevuskoha õigusaktidele.
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