PÜSIKORRALDUSE LEPINGU 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. Püsikorralduse lepingu tüüptingimused sätestavad tingimused,
milliste kohaselt tehakse Kliendi määratletud ajal ja summas makse
Kontolt Saajale. Lepingu allkirjastamisega annab Klient Pangale
tingimusteta mitmekordse nõusoleku teha Lepingu alusel makseid
ning Klient kinnitab, et on sellega volitanud Panka teostama kõiki selle
Lepingu järgseid maksetehinguid.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid.
Konto on Pangas Kliendi nimele avatud konto, mis on määratletud
Lepingus.
Leping on käesolev püsikorralduse leping, mis koosneb Lepingu
eritingimustest ja Lepingu tüüptingimustest. Kõik Lepingu
muudatused ja lisad, kui need on olemas, on Lepingu lahutamatuks
osaks. Üldtingimusi, tüüptingimusi ning Makseteenuste tingimused ja
Hinnakiri kohalduvad Lepingule ulatuses, milles need ei ole Lepinguga
vastuolus.
Makseteenuste tingimused on Makseteenuste osutamise
tingimused.
Püsikorralduse tingimused on käesolevad Püsikorralduse lepingu
tüüptingimused.
Rahaliste vahendite ooteaeg on rahaliste vahendite laekumise
ooteaeg juhul, kui Kontol puuduvad algsel maksepäeval Lepingu järgse
makse tegemiseks piisavad vahendid. Seda funktsionaalsust
kohaldatakse ainult fikseeritud summaga maksete korral.
Üldtingimused on Panga üldtingimused, mis sätestavad Panga ja
Kliendi vahelise kommunikatsiooni, klienditeeninduse ja tehingute
tegemise põhimõtted ja üldised alused.
Teistel Lepingus kasutatavatel mõistetel on Üldtingimustes ja
Makseteenuste tingimustes sätestatuga sama tähendus.
2. LEPINGU SÕLMIMINE
2.1. Leping sõlmitakse Panga teeninduskohas või Panga poolt
aktsepteeritud elektrooniliste kanalite kaudu. Kui Leping sõlmitakse
Panga teeninduskohas, siis saab iga Pool sellest ühe eksemplari ja
kõik eksemplarid omavad võrdset juriidilist jõudu.
2.2. Lepingu sõlmimiseks peab Kliendil olema Pangas avatud Konto.
2.3. Leping jõustub pärast seda, kui Pooled on nõustunud selle
tingimustega, allkirjastades Lepingu esilehe(d), millel on toodud
Poolte andmed, Lepingu eritingimused ning Kliendi kinnitused.
2.4. Lepingujärgsete maksete teostamist alustatakse hiljemalt
Lepingu sõlmimisele järgneval tööpäeval.
3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Klient peab määratlema Lepingu eritingimustes kõik Panga
nõutavad andmed ja rekvisiidid ning Pank teeb Lepingu alusel
regulaarselt püsimakseid.
3.2. Lepingujärgsete maksete tegemise võimaldamiseks peab Klient
tagama, et Maksepäeval oleks Kontol makse tegemiseks ja Panga
Teenustasude maksmiseks piisavalt vahendeid. Pank teeb Lepingu
alusel makse ainult juhul, kui Kontol on piisavalt vahendeid (sealhulgas
saadaolevat arvelduskrediiti). Pank ei taga makse teostamist juhul, kui
Kontol pole vähemalt kaks (2) tundi enne vastavale makse tüübile
kohaldatavat Cut-off aega piisavalt vabu vahendeid. Cut-off ajad on
toodud Makseteenuste tingimustes.
3.3. Kõik Välismaksed teostatakse Panga Arvelduspäevadel
vastavalt Makseteenuste tingimustes esitatud Cut-off aegadele,
võttes arvesse järgmisi erisusi:
3.3.1. kui Maksepäev langeb mitte-Arvelduspäevale ja Klient on
maksete teostamise sageduseks valinud „iga päev“, siis vastavat
makset ei teostata ega lükata edasi;
3.3.2. kui rohkem kui üks maksepäev langeb mitte-Arvelduspäevale
ning Klient on maksete teostamise sageduseks valinud „siin märgitud
päev“ ja valinud makse teostamise esimesel maksepäevale järgneval
Arvelduspäeval või maksepäevale eelneval Arvelduspäeval,
teostatakse ainult üks maksetest;
3.3.3. kui Lepingu viimane päev langeb kokku maksepäevaga ja see
päev ei ole Arvelduspäev ning Klient on valinud makse teostamise
esimesel maksepäevale järgneval Arvelduspäeval, siis makset ei
teostata;
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3.3.4. kui Lepingu viimane päev langeb kokku maksepäevaga, ja see
päev ei ole Arvelduspäev ning Klient on valinud makse teostamise
maksepäevale eelneval Arvelduspäeval, siis makse teostatakse.
3.4. Muud maksetehingud tehakse Lepingu eritingimustes määratud
päevadel.
3.5. Kui Leping sõlmitakse Danske eBanki kaudu, on Rahaliste
vahendite ooteperiood vaikimisi 2 (kaks) päeva; muudel juhtudel saab
ooteperioodi pikkuse määrata Klient, kuid see ei tohi olla pikem kui 10
(kümme) päeva. Rahaliste vahendite ooteaja alguseks loetakse algne
maksepäev ja selükkab vastavalt maksepäeva edasi. Vastava makse
sooritamiseks kontrollitakse selle perioodi jooksul kontot iga päev
automaatselt.
4. MAKSMISELE KUULUVAD TASUD
4.1. Klient peab Pangale maksma teenustasu kõikide Lepingu alusel
või tulenevalt Lepingust tehtavate tehingute ja toimingute eest
vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
4.2. Pangal on õigus teenustasud debiteerida Kliendi mistahes
kontolt Pangas.
5. POOLTE VASTUTUS
5.1. Klient vastutab Lepingu Eritingimustes toodud andmete täpsuse
ja korrektsuse eest.
5.2. Pank vastutab üksnes makse(te) teostamise eest vastavalt
Lepingu tingimustele. Pank ei vastuta Lepingus sätestatud
maksetehingute teostamata jätmise või ebapiisava teostamise eest
juhul, kui makse teostamata jätmise või ebapiisava teostamise
põhjustas piisavate rahaliste vahendite puudumine Kontol, samuti
muudel Üldtingimustes või Kliendi ja Panga vahel sõlmitud
Arvelduskontolepingus kirjeldatud juhtudel.
6. LEPINGU MUUTMINE
6.1. Pangal on õigus ühepoolselt ja Poolte vahelise kokkuleppeta
muuta Lepingu tüüptingimusi, teatades muudatustest Tarbijale ette
vähemalt 2 (kaks) kuud või 60 (kuuskümmend) päeva (olenevalt
sellest, kumb ajavahemik on pikem), ning Kliendile, kes ei ole Tarbija,
vähemalt 1 (üks) kuu või 30 (kolmkümmend) päeva (olenevalt sellest,
kumb ajavahemik on pikem) enne muudatuste jõustumist, vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale.
6.2. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on Kliendil õigus Leping üles
öelda, teatades sellest Pangale kirjalikult või muul Lepingus
kokkulepitud viisil vähemalt 5 (viis) päeva enne vastavate muudatuste
jõustumist, ning tingimusel, et Kliendi poolsed Lepingust tulenevad
kohustused on täidetud.
6.3. Kui Klient ei kasuta oma õigust Leping enne muudatuste
jõustumist üles öelda, loetakse et ta on tehtud muudatustega
nõustunud ja tal ei ole Pangale Lepingu tingimuste muudatuste osas
hilisemaid pretensioone.
7. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE
7.1. Leping sõlmitakse Lepingu eritingimustes määratletud
perioodiks.
7.2. Pank võib Lepingu põhjusest olenemata korraliselt üles öelda,
teatades Tarbijale ülesütlemisest ette vähemalt 2 (kaks) kuud või 60
(kuuskümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem),
ning Kliendile, kes ei ole Tarbija, vähemalt 1 (üks) kuu või 30
(kolmkümmend) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem),
vastavalt Üldtingimustes kehtestatud korrale.
7.3. Klient võib Lepingu üles öelda igal ajal, teatades Pangale sellest
Üldtingimustes sätestatud viisil vähemalt 5 (viis) päeva ette vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale ning täites kõik Lepingust
tulenevad kohustused.
7.4. Leping lõppeb automaatselt, st ilma eelneva teavitamiseta, kui
Lepingus sätestatud Konto on suletud.
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8. LÕPPSÄTTED
8.1. Lepingul, mis on sõlmitud Panga aktsepteeritavate
elektrooniliste kanalite (nt Danske eBanki) kaudu, samuti kõigil selle
muudatustel ja/või mis tahes Poole teatel, 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.
8.2. Kliendil ei ole õigust avalikustada Kolmandatele isikutele Lepingu
sätteid ega muud seonduvat teavet, väljaarvatud Tegevuskohas
kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel. Kliendil ei ole õigust
loovutada või üle anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi
mis tahes Kolmandale isikule.
8.3. Lepingus reguleerimata küsimuste korral kohaldatakse
Üldtingimusi.
8.4. Kõik Lepingust tulenevad lahkarvamused lahendatakse vastavalt
Üldtingimustele.
8.5. Leping on koostatud vastavalt Tegevuskoha õigusaktidele.
9. TEGEVUSKOHAS KEHTIVAD ERITINGIMUSED
9.1. Seoses Teenuste osutamisega Leedus kohaldatakse järgmist
eritingimust:
9.1.1. Käesolevad Püsikorralduse lepingu tüüptingimused asendavad
31.märtsil 2018 või enne sõlmitud Püsimaksete lepingu üldosa.
9.2. Seoses Teenuste osutamisega Lätis kohaldatakse järgmist
eritingimust:
9.2.1. Käesolevad Püsikorralduse lepingu tüüptingimused kehtivad ka
nendele Klientidele, kes on Püsikorralduse lepingu sõlminud
31.märtsil 2018 või enne.
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