MAKSETEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED

Kohaldatakse alates1. aprillist 2018 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S-i Leedu filiaalis ja Danske Bank A/S-i Läti filiaalis
1. ÜLDTINGIMUSED
1.1. Makseteenuste osutamise tingimusi kohaldatakse Danske
Bank A/S-i Eesti filiaali, Danske Bank A/S-i Läti filiaali ja Danske Bank
A/S-i Leedu filiaali klientidele kõigi vastavas Pangas algatatud ja
vastavasse Panka laekunud maksete puhul.
1.2. Kasutatakse järgmisi mõisteid:
Arvelduskonto Leping on Panga ja Kliendi vaheline Leping, mis
sisaldab Panga kohustust avada Kliendi nimel Konto ja
Kontopidamise tingimusi Maksetehingute täitmiseks.
Arvelduspäev on päev, kui Maksja Makseteenuse pakkuja, Saaja
Makseteenuse pakkuja, Maksevahendaja või TARGET2 on vajalikuks
arvelduseks avatud, et osutada vastavat Makseteenust. Erinevatel
Makseteenustel ja valuutadel võivad olla erinevad Arvelduspäevad,
sõltudes muu hulgas Tegevuskoha või maksevaluuta asukohariigi
puhkepäevadest.
BIC (Bank Identification Code) on Makseteenuse pakkuja
tunnuskood, millega üheselt identifitseeritakse Makseteenuse
pakkuja ning mille elemendid on kindlaks määranud ISO.
Business Online on elektrooniline Pangakanal, mille kaudu Klient
saab esitada Maksekorraldusi ja tarbida muid Pangas asuva kontoga
seotud teenuseid. Business Online saavad kasutada Ärikliendid, kes
on Danske Bank A/S-iga sõlminud vastava lepingu.
Cut-off aeg on Panga väärtuspäeva arvutamise aluseks olev aeg. Kui
Maksekorraldus esitatakse Pangale peale Cut-off aega, siis Panga
väärtuspäev lükkub ühe päeva võrra edasi. Riigi- ja rahvuspühadele
eelnevatel Arvelduspäevadel Tegevuskohas on Cut-off aeg
Makseteenuste Tingimuste Lisas fikseeritud Panga Cut-off ajast
1(üks) või 3 (kolm) tundi lühem vastavalt Tegevuskohas
kohaldatavatele õigusaktidele.
Danske LiveGate on Äriklientidele võimaldatav elektrooniline
Pangakanal, mille kaudu Ärikliendid võivad Pangale saata
Maksekorraldusi, saada regulaarselt teavet ja kasutada erinevaid
teabeteenuseid Ärikliendile Pangas avatud kontodega seotult
vastavalt Poolte vahel sõlmitud Lepingule.
Danske makse on Panga Makseteenus, mille kohaselt Pank täidab
talle Maksja poolt antud Maksekorralduse Saaja kontole Grupi
üksuses, mis on Makseteenuse pakkuja.
Danske mBank on elektrooniline Pangakanal, mis toimib
mobiilsideseadmete ja vastava Danske rakenduse põhiselt, mille
kaudu saavad Kliendid oma kontodega seotud teavet ning
Makseteenuseid vastavalt Poolte vahel sõlmitud Lepingule.
Danske Telefonipank on Pangakanal, mis toimib telefonikõne teel ja
mille kaudu saavad Kliendid oma kontodega seotud teavet ning
Makseteenuseid vastavalt Poolte vahel sõlmitud Lepingule.
Eesti kiirmakse on Eesti makse, mis võetakse Panga poolt
erikäsitlemisele, mida töödeldakse viivitamatult ja mis jõuab Saaja
kontole hiljemalt 30 minutit pärast Panga poolt Maksekorralduse
kättesaamist. Selle makse tingimusena peab Saaja konto olema
TARGET2-s osaleva Makseteenuse pakkuja juures.
Eesti makse on Panga Makseteenus, mille kohaselt Pank täidab talle
Maksja poolt euros (EUR) antud Maksekorralduse Saaja kontole, mis
on registreeritud Makseteenuse pakkuja juures Tegevuskohas.
EU-makse on Panga Makseteenus, mis algatatakse eurodes (EUR),
kui Maksja Makseteenuse pakkuja ja Saaja Makseteenuse pakkuja
asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ning Maksekorraldus sisaldab
korrektset IBAN-it. Seda makset on võimalik algatada üksnes
tavamaksena ning Teenustasuga „jagatud kulud“.
Grupisisene makse on Panga Makseteenus, mida võimaldatakse kas
Ärikliendi Gruppi kuuluvale Ärikliendile või Klientide gruppi kuuluvale
Kliendile ning mis täidetakse Grupi üksusele kui Makseteenuse
pakkujale, mis peab Ärikliendi Gruppi kuuluva Ärikliendi või Klientide
gruppi kuuluva Kliendi nimel teist kontot. Ärikliendi Gruppi või
Klientide gruppi kuuluvad isikud määratakse kindlaks Kliendi poolt
Pangale esitatud taotluses.
IBAN (Rahvusvaheline pangakonto number) on tähtede ja numbrite
kombinatsioon, mis lisatakse Euroopa Majanduspiirkonnas igale
kontole. IBAN on kordumatu tunnus, mis antakse kliendile
Makseteenuse pakkuja poolt ning mille klient esitab teise
Makseteenuse pakkuja kliendi või tema Maksetehingus kasutatava
maksekonto üheseks identifitseerimiseks.
ISO on Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, mis on vabatahtlik
lepinguväline organisatsioon ja mis vastutab rahvusvaheliste
standardite väljatöötamise eest paljudes valdkondades, sealhulgas
ka arvuti- ja sidevaldkonnas.
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Klient on füüsiline või juriidiline isik, kellel on Pangas Konto ja kelle
Kontolt algatatakse Maksekorraldus, või kui Kliendil Pangas Kontot
ei ole, siis Panga poolt aktsepteeritud füüsiline või juriidiline isik, kes
annab Pangale Maksekorralduse täitmiseks, või füüsiline või
juriidiline isik, kes peaks olema Maksetehingust tulenevalt rahaliste
vahendite Saajaks Pangas.
Konto on arvelduskonto, mis on Kliendile Panga poolt avatud
Arvelduskonto Lepingu alusel, millele vastavalt Pank hoiab Kliendilt
saadud rahalisi vahendeid Kliendi nimel Maksetehingute täitmiseks.
Laekuv SEPA makse on Panga Makseteenus, mis algatatakse
eurodes (EUR) ja kus Maksja Makseteenuse pakkuja asub Euroopa
Majanduspiirkonnas ja Maksekorraldus sisaldab korrektset IBAN-it.
Laekuv välismakse on Panga Makseteenus, mille kohaselt laekuva
makse valuutaks on Välisvaluuta või euro (EUR) ja mis ei vasta
Laekuva SEPA makse tingimustele.
Leping on Arvelduskonto Leping, ühekordne Makseteenuse leping
ja/või iga muu Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Leping, mis on seotud
Makseteenuste osutamisega.
Makseinstrument on Panga ja Kliendi vahel kokkulepitud isikustatud
seade ja/või protseduuride kogum (nt pangakaardid), mida Klient
kasutab Maksekorralduse esitamiseks Pangale. Makseinstrumendi
kuu- ja/või nädala- ja/või päevalimiidid kui ka ühekordse
Makseteenuse lepingu limiidid määratakse kindlaks vastavas
Lepingus ja/või Hinnakirjas.
Maksekorraldus on mis tahes juhis Maksetehingu täitmiseks, mille
annab Maksja või Saaja Makseteenuse pakkujale.
Makseteenuse pakkuja on Makseteenuseid osutav mis tahes
krediidi-, e-raha või makseasutus, sealhulgas Pank.
Makseteenused on makseteenused nagu need on defineeritud
Tegevuskoha õigusaktides ning mida Pank osutab oma Klientidele
vastavalt Tingimustele.
Makseteenuste Tingimused on käesolevad makseteenuste
osutamise tingimused ning kõik selle muudatused ja lisad.
Makseteenuste Tingimused on iga Lepingu lisaks.
Maksetehing on Maksja või Maksja nimel või Saaja algatatud
rahaliste vahendite sissemakse, ülekandmine või väljamaksmine,
sõltumata selle aluseks olevast Maksja ja Saaja vahelisest
õigussuhtest.
Maksevahendaja on isik (nt Pangaga Maksetehingu täitmisesse
kaasatud korrespondentpank, maksesüsteemi korraldaja), mis
osaleb Maksetehingu täitmises vastavalt Panga või Saaja
Makseteenuse pakkujaga sõlmitud lepingule ning mis ei ole Maksja
ega Saaja.
Maksja on füüsiline või juriidiline isik, kes esitab Pangale
Maksekorralduse Maksetehingu täitmiseks ja selles näidatud
maksesumma debiteerimiseks Kontolt.
Pangakanal on füüsiline või elektrooniline keskkond, mille Pank on
Kliendile Makseteenuste osutamiseks kättesaadavaks teinud, nagu
Panga teeninduskoht (sh Danske Banki ärikeskused), Business
Online, Danske eBank, Danske telefonipank, Danske mBank, Danske
LiveGate, SWIFT või mõni muu Makseteenuste osutamiseks Panga
poolt kättesaadavaks tehtud keskkond.
Pangasisene makse on Panga Makseteenus, mille kohaselt Pank
täidab talle Maksja poolt Välisvaluutas või eurodes (EUR) antud
Maksekorralduse samas Pangas asuvale Saaja Kontole.
Panga väärtuspäev on Arvelduspäev, millal õigus Maksetehingu
summat kasutada antakse üle Maksja Makseteenuse pakkujalt
Maksevahendajale või Saaja Makseteenuse pakkujale.
Saaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle kontot krediteeritakse
vastavalt Maksekorraldusele.
TARGET2 on maksesüsteem, mis võimaldab Euroopa Liidu pankadel
omavahel reaalajas raha üle kanda.
Tingimused on Üldtingimused, Lepingud, Makseteenuste
Tingimused, Makseteenuste Tingimuste Lisa ja Kliendile
Makseteenuseid osutava Panga Hinnakiri.
Välismakse on Panga Makseteenus, mille kohaselt Pank täidab talle
Maksja poolt Välisvaluutas või eurodes (EUR) antud
Maksekorralduse Saaja nimel tegutsevale Makseteenuse pakkujale
ja mis ei vasta Danske makse, Eesti makse, Eesti kiirmakse, EUmakse, Pangasisese makse või Grupisisese makse tingimustele.
Välisvaluuta on Panga poolt aktsepteeritud muu vääring kui euro
(EUR).
Ärikliendi Grupp on Äriklient ja iseseisev majandusüksus
(sealhulgas iga äriüksus või filiaal), mis on kontrollitav vastava
Ärikliendi poolt või milles vastav Äriklient omab selle osaniku või
aktsionärina lepingu alusel või ilma selleta valitsevat mõju.
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Üldtingimused on Panga üldtingimused, milles sätestatakse
Klientidega suhtluse ja Klientide teenindamise üldpõhimõtted ning
Pankade ja nende Klientide vaheliste tehingute tegemise üldised
tingimused.
Muudel Makseteenuste Tingimustes kasutatavatel mõistetel on
sama tähendus nagu Üldtingimustes.
1.3. Makseteenuste olulisi tunnuseid kirjeldatakse käesolevates
Makseteenuste Tingimustes ning Teenusetingimustes Panga
kodulehel ja Panga teeninduskohas.
1.4. Lepingule allakirjutamisega avaldab ja kinnitab Klient, et ta on
lugenud Makseteenuste Tingimusi, saab nendest aru ja nõustub neid
tingimusi kohaselt täitma.
1.5. Kliendil on õigus saada nõudmisel Tingimused paberkandjal või
muul püsival andmekandjal. Üldtingimused, Lepingute vastavad
Teenusetingimused, Makseteenuste Tingimused ja Hinnakiri on
saadaval Panga teeninduskohas ja Panga kodulehel.
1.6. Teated, teabevahetus ning sidepidamise vahendid ja suhtlemise
keel sätestatakse Üldtingimustes.
1.7. Pangal on õigus igal ajal lõpetada pakkumine Maksekorralduste
algatamiseks, mis täidetakse kiiremini (st kiirmaksed, ülikiirmaksed)
kui tavamaksed, teavitades sellest Kliente Panga kodulehel ja Panga
teeninduskohas.
2. MAKSEKORRALDUSTE TÄITMINE
2.1. Pank täidab Maksja algatatud Maksekorraldused ja krediteerib
Saaja nimel laekuvad maksed Kontole vastavalt Lepingu tingimustele,
Makseteenuste Tingimustele, Üldtingimustele, Hinnakirjale ja
Tegevuskoha õigusaktidele. Makseteenuste Tingimused on iga
Lepingu lisaks.
2.2. Klient peab täitma kõik Panga poolt nõutavad väljad
Maksekorraldusel ladina tähestiku tähtedes või muus Panga poolt
aktsepteeritud tähestiku tähtedes ja Klient peab Maksekorralduse
esitama Pangale kirjalikult või muul Poolte vahel kokku lepitud viisil.
Klient peab Panga nõudmisel esitama Pangale dokumendid, mis
tõendavad Maksetehingus kasutatavate rahaliste vahendite päritolu
seaduslikkust.
2.3. Pangal on õigus eeldada, et Kliendi poolt esitatud
Maksekorralduse sisu vastab Kliendi tahtele. Pank
ei
vastuta
Maksekorralduse valesti täitmise eest, kui see tuleneb Kliendi poolt
esitatud ebakorrektsest ja/või ebaselgest informatsioonist või Kliendi
poolt esitatud Maksekorralduse valest tõlgendamisest.
2.4. Pank võib võimaldada Danske eBankis ja Danske mBankis
funktsionaalsust „Rahaliste vahendite ooteaeg“ ja kui Klient on selle
valinud, siis juhul, kui Makse algatamisel ei ole selle täitmiseks Kontol
piisavalt vahendeid, lükatakse makse täitmine edasi kuni Konto saldo
saab piisavaks, et Makset täita. Maksimaalne päevade arv, milliseks
makse täitmine edasi lükatakse, on 7 (seitse) kalendripäeva ja peale
seda makse tühistatakse. Funktsionaalsuse „Rahaliste vahendite
ooteaeg“ kasutamine lükkab vastavalt edasi ka Panga väärtuspäeva ja
Saaja konto krediteerimist.
2.5. Juhul kui Kliendi poolt Pangale esitatud Maksekorraldus
sisaldab vigu või on puudulik, võib Pank Maksekorralduse täita
kooskõlas hea pangandustavaga või keelduda Maksekorralduse
täitmisest.
2.6. Maksekorraldus on Kliendile õiguslikult siduv, kui Klient on
Maksekorralduse
autoriseerinud.
Klient
autoriseerib
Maksekorraldused
Panga
teeninduskohas
nendele
allakirjutamisega. Muude Pangakanalite puhul peab Klient
Maksekorraldused autoriseerima vastavalt asjaomases Lepingus
sätestatud tingimustele või Panga poolt võimaldatud viisil.
2.7. Kliendi autoriseeritud Maksekorraldus on Pangale siduv alates
hetkest, kui Pank on Maksekorralduse kätte saanud.
2.8. Maksekorraldus loetakse kättesaaduks Panga Arvelduspäeval,
mil Maksja esitab Maksekorralduse Pangale.
2.9. Kui Maksja esitab Maksekorralduse päeval, mis ei ole Panga
Arvelduspäev, loetakse Maksekorraldus kättesaaduks järgmisel
Arvelduspäeval (kui Makseteenuste Tingimiste Lisas ei ole
sätestatud teisiti).
2.10. Kui Maksekorraldus on algatatud tuleviku kuupäevaga, siis
loetakse, et Pank on Maksekorralduse kätte saanud
Maksekorralduses näidatud kuupäeval. Kui see päev ei ole Panga
Arvelduspäev, loetakse Maksekorraldus Panga poolt kättesaaduks
järgmisel Arvelduspäeval, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
2.11. Pank võib tutvuda Maksekorralduse sisuga ning kontrollida, kas
Maksekorraldus sisaldab kõiki Panga poolt nõutud andmeid, kas
Klient on selle autoriseerinud/allkirjastanud ning kas Kontol on
piisavalt rahalisi vahendeid Maksekorralduse täitmiseks.
2.12. Pank krediteerib laekuvad maksed Kontole ja tagastab
Tingimuste kohaselt tagastamisele kuuluvad maksed Kontole
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vastavalt IBAN-ile. Maksekorraldus on täidetud vastavalt
Maksekorralduses näidatud IBAN-ile, loetakse Maksekorraldus
nõuetekohaselt täidetuks. Pank ei ole kohustatud kontrollima, kas
talle antud IBAN vastab Saaja nimele (ees- ja perekonnanimele /
juriidilise isiku ärinimele) ja muudele Saaja andmetele.
2.13. Pangal on õigus valida Maksevahendaja,
mille kaudu
Maksekorraldus täita. Pank edastab Maksja asjakohased andmed (nt
Maksja IBAN-i, Maksja aadressi) Maksevahendajale, Saaja
Makseteenuse pakkujale ja Saajale.
2.14. Pank debiteerib Maksekorralduse summa Kontolt tavaliselt
Maksekorralduses märgitud päeval, aga mitte varem kui päeval, mil
korraldus loetakse Panga poolt kättesaaduks.
2.15. Pank teostab maksed kõigis Panga poolt noteeritavates
valuutades, välja arvatud juhul, kui Hinnakirjas või Panga kodulehel
on osutatud teisiti.
2.16. Kui Klient on esitanud Pangale mitu Maksekorraldust korraga,
on Pangal õigus täita Maksekorraldused oma äranägemisel mis tahes
järjekorras.
2.17. Maksekorralduse saab Klient tagasi võtta juhul, kui Pank ei ole
vastava taotluse saamise ajal Maksekorraldust töötlema asunud.
2.18. Pangale antud või edastatud Maksekorralduse tagasivõtmiseks
peab Klient esitama Pangale taotluse. Taotluses peab olema märgitud
kõik tagasivõetava Maksekorralduse olulised andmed ning selle
tagasivõtmise põhjus.
2.19. Makse tagasivõtmisest tulenevate Panga teenuste eest võtab
Pank tasu vastavalt Hinnakirjale.
2.20. Kui tagasivõetud makse tagastatakse, krediteerib Pank
tagastatava summa Kontole, millelt makse tehti, välja arvatud juhul,
kui Pooled on kokku leppinud teisiti. Pank ei tagasta makse täitmise
eest võetud Teenustasu.
2.21. Kui Klient esitab Pangale taotluse Maksekorralduse
tagasivõtmiseks ning Maksekorraldust ei saa tagasi võtta, teeb Pank
kõik endast oleneva, et teavitada Maksekorralduse tagasivõtmisest
Maksevahendajat, Saaja Makseteenuse pakkujat või Saajat. Sellisel
juhul on võimalik Maksetehingu summa tagasi saada üksnes
Maksevahendaja/Saaja Makseteenuse pakkuja nõusolekul, kui
Maksetehingu summa on veel nende käsutuses, või Saaja nõusolekul,
kui Maksetehingu summa on juba Saaja kontole krediteeritud. Kui
Pank on makse summa kätte saanud, krediteerib Pank Kliendi
Kontot, kui Kliendi poolt ei ole antud teistsugust juhist. Pangal on
õigus võtta Kliendilt Teenustasu vastavalt Hinnakirjale olenemata
sellest, kas Pangal õnnestus makse summa Kliendile tagastada või
mitte.
2.22. Kui Pank keeldub Maksekorraldust täitmast, teavitab ta sellest
Klienti, kui see on võimalik ja kui Pank sellega ei riku talle
Tegevuskoha õigusaktidega sätestatud kohustusi, avaldab Kliendile
võimalusel keeldumise põhjuse ning annab Kliendile edasised
juhised. Pangal on õigus võtta Kliendilt selle teavituse eest
Teenustasu.
2.23. Kliendile, kellel on Pangas Konto, esitab Pank teabe
Maksekorralduste täitmise kohta Konto väljavõttel. Pangal on õigus
määrata periood, mille kohta esitatakse väljavõttel tehinguid
puudutav teave. Klient võib Konto väljavõtte saada järgmiselt:
2.23.1. Klient võib väljavõtte saada otse Panga töötajalt Panga
teeninduskohas;
2.23.2. Danske eBanki kasutavad Kliendid saavad väljavõtte ise välja
printida või väljavõtte tellida;
2.23.3. Klient võib väljavõtte saada Pangast Kliendi ja Panga vahel
sõlmitud lepingus kokkulepitud viisil ja/või Kliendi nõudmisel.
2.24. Tarbijal on õigus Konto väljavõte saada tasuta järgmistel
juhtudel:
2.24.1. Danske eBanki kasutavad Tarbijad saavad väljavõtte ise välja
printida Kontol eelneva 3 (kolme) kuu jooksul jooksul tehtud tehingute
kohta (või laadida väljavõtte ise alla). Sellisel juhul esitatakse
väljavõtted tasuda hoolimata nende saamise sagedusest;
2.24.2. Tarbija, kes ei kasuta Danske eBanki, võib kord kuus saada
Panga teeninduskohas otse pangatöötajalt tasuta Konto väljavõtte
tehingute kohta, mis on Kontol tehtud käimasoleval või eelmisel
kalendrikuul.
2.25. Väljavõtete esitamisel Kliendile, kes ei ole Tarbija, väljavõtete
sagedasemal või muul viisil esitamisel või muude kui eelpool
nimetatud vahenditega, võetakse Teenustasu Hinnakirjas sätestatud
summas.
2.26. Klient on kohustatud Kontole sularahas sissemakstavad
summad enne sisse maksmist ja väljamakstavad summad vahetult
pärast kättesaamist üle kontrollima ning esitama tekkinud
pretensioonid viivitamatult. Kui Pank osutab Kontole sularaha
sissemakse teenust, ei ole Kliendil õigust Pangale esitada selle
teenuse kohta nõudeid või vastuväiteid pärast Panga
teeninduskohas Maksekorraldusele allakirjutamist.
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2.27. Pank täidab makseid või teeb sularaha väljamakseid vastavalt
Makseteenuste Tingimuste Lisale ning Hinnakirjale.
2.28. Pangal on õigus oma äranägemisel piirata sularahaga seotud
teenuseid (sealhulgas liike ja asukohti) või selliste teenuste
osutamisest keelduda.
2.29. Pangal on õigus nõuda Kliendilt eelnevat taotlust sularaha
väljavõtmise tehingu tegemiseks. Kui Klient pole esitanud
sularahatehingu taotlust Panga poolt osutatud ajaks, on Pangal õigus
kehtestada väljavõetavale summale piirangud.
3. LAEKUV MAKSEKORRALDUS
3.1. Pank krediteerib Maksekorralduses näidatud summa Kliendi
Kontole.
3.2. Ebatäpsuste ja puuduste (nt Saaja nimi on ebaõige, viitenumber
puudub) ilmnemisel on Pangal õigus kanda rahaliste vahendite
summa Kliendile üle üksnes Maksekorralduses osutatud Saaja
IBAN-i alusel või keelduda Maksekorralduse täitmisest. Sama
tingimus on kohaldatav ka väljamineva Pangasisese makse puhul.
3.3. Pank krediteerib laekuva Maksekorralduse summa Saaja
Kontole vastavalt Makseteenuste Tingimuste Lisale, kui
Tegevuskoha seadusega ei ole sätestatud teisiti.
3.4. Kui Pank on krediteerinud laekuva makse summa Saaja Kontole
enne, kui vastava Maksekorralduse rahalised vahendid on Panga
korrespondentkontole krediteeritud, on Pangal õigus juhul, kui
rahaliste vahendite laekumine hilineb, broneerida Saaja Kontol talle
krediteerimisele kuuluv Maksekorralduse summa või debiteerida
nimetatud summa Kliendi Kontolt kuni laekunud Maksekorralduses
näidatud summa on üle kantud Panga korrespondentkontole.
3.5. Pank esitab teabe laekuvate Maksekorralduste täitmise kohta
Konto väljavõttel.
3.6. Kui Pank on Kontot krediteerinud tehnilise vea tõttu, on Pangal
õigus teha vastav parandus Kliendi nõusolekuta ning debiteerida
Kontolt ekslikult krediteeritud rahalised vahendid.
3.7. Kui Pank on krediteerinud Kontot Maksja vea tõttu, on Klient
kohustatud Pangaga tegema koostööd probleemi väljaselgitamiseks
ja tagajärgede likvideerimiseks. Sellest tulenevalt nõustub Klient
Panga nõudmisel esitama kirjaliku vastuse.
3.8. Pank uurib Saajale suunatud makset, mida Pank ei ole kätte
saanud, Saaja asjaomase kirjaliku taotluse (Saaja täidab Panga
vastava taotluse vormi või muu asjakohase taotluse vormi) ja makset
tõendava dokumendi alusel. Pangal on õigus võtta Saajalt makse
uurimise eest Teenustasu vastavalt Hinnakirjale, olenemata sellest,
kas Pank sai makse kätte või mitte.
4. MAKSETEHINGUD VÄLISVALUUTAS
4.1. Kõigi Maksetehingute puhul, mida Pank täidab Välisvaluutas, on
Pangal õigus kohaldada kõiki tingimusi ja piiranguid, mis on
kehtestatud selle valuuta päritolumaal ja mis mõjutavad Panka
tehingute ja investeeringute tegemisel selle valuutaga või mis on
kehtestatud tehingut vahendava korrespondentpanga poolt.
4.2. Kui Poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti või kui Makseteenuste
Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, kuuluvad Välisvaluutas
denomineeritud kohustused täitmisele samas valuutas.
4.3. Kui Poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti, täidetakse
Valuutavahetustehing
vastavalt
Panga
poolt
pakutavale
ülekandevaluuta päevakursile.
4.4. Pank kohaldab mis tahes vahetuskursi muudatused, mis on
valuutavahetuse aluseks ja Panga poolt kättesaadavaks tehtud,
viivitamatult vastavalt Üldtingimustele.
4.5. Pangal on õigus ilma Kliendi vastava korralduseta ja Klienti
sellest eelnevalt teavitamata Kontol hoitav või sellele laekunud
Välisvaluuta vahetada Panga noteeritud päevakursi alusel
eurodesse (EUR) juhul, kui Konto arestitakse ja/või Pank saab
Tegevuskoha õigusaktides sätestatud juhtudel kohustusliku juhise
rahalised vahendid Kontolt debiteerida.
4.6. Pangal on õigus valuuta noteerimine igal ajal lõpetada. Pank
peab valuuta noteerimise lõpetamisest teada andma Panga
kodulehel ja Panga teeninduskohas.
5. TURVALISUSE MEETMED
5.1. Kliendil, kellel on õigus kasutada Makseinstrumenti, on
järgmised kohustused:
5.1.1. kasutada Makseinstrumenti kooskõlas selle väljastamise ja
kasutamise tingimustega;
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5.1.2. teavitada viivitamatult Makseinstrumendi väljastamist ja
kasutamist reguleerivate tingimuste kohaselt Panka või Panga poolt
määratud üksust Makseinstrumendi kadumisest, vargusest,
ebaseaduslikust omandamisest või autoriseerimata kasutamisest
kui ka asjaoludest ja kahtlustest, mille kohaselt Makseinstrumendile
on ligipääs või seda võidakse kasutada Kolmanda isiku poolt.
5.2. Klient peab täitma Makseinstrumendi valdaja/omaniku
kohustusi, mis on sätestatud asjaomases Lepingus, ja on vastutav
selles ettenähtud ulatuses.
5.3. Pangal on õigus Panga poolt väljastatud Makseinstrument
blokeerida
objektiivselt
õigustatud
põhjustel
vastavalt
Üldtingimustes sätestatud
Konto või Teenuse blokeerimise
tingimustele ja/või asjaomase Lepingu tingimustele.
5.4. Makseinstrumendi või
Konto Kliendi poolt käsutamine
blokeeritakse Kliendi algatusel, kui Klient esitab Pangale vastavas
Lepingus sätestatud viisil sellekohase taotluse.
5.5. Pank ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on Kliendile tekitatud
Makseinstrumendi või Konto blokeerimise tulemusena juhul kui
blokeerimine on tehtud Makseteenuste Tingimuste punktis 5.3.
sätestatud tingimustele vastavalt.
5.6. Pank teavitab oma Kliente, kui ilmneb makseteenuste
pakkumisega seotud andmete väärkasutus, turvaoht või esineb
nende ilmnemise oht. Sõltuvalt asjaoludest toimub Panga poolne
teavitus järgmiselt:
5.6.1. Panga poolsed Kliendile personaalselt adresseeritud teated
saadetakse Kliendile otse kas e-maili teel, võttes ühendust telefoni
teel,
Danske
eBanki
kaudu
ja/või
mõne
muu
telekommunikatsioonikanali vahendusel.
5.6.2. Panga avalikud teated avaldatakse Panga kodulehel ja/või
Panga tegevuskohas (Panga ärikeskustes),
6. MAKSMISELE KUULUVAD TASUD JA INTRESS
6.1. Klient peab maksma Teenustasusid Makseteenuste ja
Makseteenustega seotud teenuste eest vastavalt Hinnakirjale, kui
Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
6.2. Teenustasu tüüp „täissumma saajale“ tähendab, et kõik kulud
peab tasuma Maksja ja seda kohaldatakse maksetele, kus Saaja
Makseteenuse pakkuja asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
Pank ei garanteeri USA dollaris ülekannete korral Maksekorralduses
näidatud täissumma krediteerimist Saaja kontole, kuna vastav
praktika ei ole USA-s toimivates maksesüsteemides kasutusel.
6.3. Teenustasu tüüp „jagatud kulud“ tähendab, et makse eest peab
Maksja tasuma Maksja Makseteenuse pakkuja poolt nõutavad
teenustasud ja Saaja peab tasuma Saaja Makseteenuse pakkuja
poolt nõutavad teenustasud. Kui maksed on algatatud Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigi valuutas teenustasuga „jagatud
kulud“, ei ole Maksja Makseteenuse pakkujal, Saaja Makseteenuse
pakkujal
ja/või
Maksevahendajal
õigust
Euroopa
Majanduspiirkonnas ülekantavast summast maha arvata ühtegi
tasu. Tasude maha arvamine ülekantavast summast on erandina
võimalik üksnes juhul, kui Saaja ja tema Makseteenuse pakkuja on
kokku leppinud, et Makseteenuse pakkuja arvab oma tasud ülekantud
summast maha enne selle summa krediteerimist Saaja kontole.
Sellisel juhul eristatakse Saajale esitatavas teabes Maksetehingu
täissumma ja tasud.
6.4. Teenustasu tüüp „saaja“ tähendab, et kõik Makseteenuse
pakkujate tasud arvatakse maha ülekantavast maksesummast ja
seda kohaldatakse maksetele, kus Saaja Makseteenuse pakkuja
asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
6.5. Kui Klient ei ole Teenustasu tüüpi valinud või seda ei ole
Maksetehingute Tingimuste või Hinnakirja alusel lubatud kasutada,
täidab Pank makse Teenustasuga „jagatud kulud“.
6.6. Vastavalt Panga ja Ärikliendi vahelisele Lepingule on Pangal
õigus Kliendi poolt maksmisele kuuluvad Teenustasud kokku koguda
ja debiteerida Kontot üks kord päevas selle päeva jooksul tehtud
maksete Teenustasude kogusummas või üks kord kuus selle kuu
jooksul tehtud maksete Teenustasude kogusummas. Panga poolt
ettenähtud juhtudel peab Klient maksma Teenustasu sularahas enne
Maksetehingu täitmist.
6.7. Klient peab tasuma Teenustasud Makseteenustega seotud
paranduste, kinnituste, uurimiste ja järelepärimistega seoses ning
kulud, mis on seotud Maksevahendajatega, vastavalt Hinnakirjale.
Pank võib Kontot debiteerida nimetatud Teenustasude ulatuses.
6.8. Teenustasud ja muud Kliendi poolt maksmisele kuuluvad
summad, sh kõik mis tahes Lepingust tulenevad Panga nõuded,
debiteerib Pank Kontolt eurodes (EUR), tehinguvaluutas või nende
puudumisel Välisvaluutas, kui Hinnakirjas või asjaomases Poolte
vahelises Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Välisvaluuta
vahetustehing Teenustasude maksmiseks Pangale täidetakse
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(vajadusel) Euroopa Keskpanga kehtiva vahetuskursi alusel.
Välisvaluuta vahetustehing teenustasude maksmiseks mõnele
teisele Makseteenuse pakkujale täidetakse (vajadusel) vastava
Panga kehtiva vahetuskursi alusel.
6.9. Kui Lepingutest tulenevate Teenustasude ning muude Panga
nõuete ja Kliendi võlgade debiteerimiseks puuduvad Kontol rahalised
vahendid või neid ei ole piisavalt, on Pangal õigus debiteerida
vastavad summad oma äranägemisel Kliendi muudelt kontodelt
Pangas (sh Välisvaluutas). Isegi siis, kui Klient esitab teisi
Maksekorraldusi Kliendi muudel kontodel Pangas olevate rahaliste
vahenditega seoses pärast nimetatud summade sissenõutavaks
muutumist, kuid mida ei ole veel debiteeritud Panga poolt, on Pangal
õigus Kliendi võlad ja muud nõuded Kliendi vastu debiteerida Kliendi
muudelt kontodelt.
6.10. Kui Maksetehing kuulub täitmisele Konto ja sellel olevate
rahaliste vahenditega, kuid Kontol ei ole Maksetehingu ja Teenustasu
tasumiseks piisavalt rahalisi vahendeid, on Pangal õigus
Maksekorralduse täitmisest keelduda.
6.11. Kontol
rahaliste
vahendite
hoidmiseks
kohaldatav
intressimäär ja selle arvutamise viis määratakse kindlaks
Üldtingimustes ja/või Hinnakirjas ja/või asjaomases Lepingus.
6.12. Kui Maksetehingute käigus tekib Kliendi Kontol võlgnevus
Panga ees, peab Klient maksma Pangale Hinnakirjas sätestatud
määras viivist kuni võlgnevus on Pangale tasutud.
7. POOLTE VASTUTUS
7.1. Vastutuse üldised põhimõtted on sätestatud Üldtingimustes.
7.2. Klient vastutab Panga ees Maksekorralduses esitatud teabe ja
andmete korrektsuse ning üle kontrollimise eest. Pank ei vastuta
Kliendi esitatud Maksekorralduse täitmata jätmise või valesti
täitmise eest, sh hilinenud täitmise eest, kui see on põhjustatud
Kliendi poolt Maksekorralduses esitatud ebaõigetest, ebapiisavatest
või ebaselgetest andmetest või kui hilinemine tuleneb Üldtingimustes
või Tegevuskoha õigusaktides sätestatud Panga kohustuste
täitmisest.
7.3. Klient peab Panka viivitamatult teavitama autoriseerimata
Maksetehingust või makse valesti, sealhulgas hilinenult täitmisest
pärast sellest teada saamist. Tarbijal ei ole nõuete ega vastuväidete
esitamise õigust, kui ta ei ole esitanud nimetatud teadet Pangale 13
(kolmeteistkümne) kuu jooksul arvates tema Konto autoriseerimata
või hilinenult täidetud või valesti täidetud makse debiteerimise
kuupäevast. Ärikliendil ei ole nõuete ja vastuväidete esitamise õigust,
kui ta ei ole esitanud nimetatud teadet Pangale 2 (kahe) kuu jooksul
arvates Konto autoriseerimata või valesti täidetud makse
debiteerimise kuupäevast.
7.4. Kui Klient on Maksja, vastutab Pank, et Kliendi algatatud makse
jõuab Saaja Makseteenuse pakkujale vastavalt Makseteenuste
Tingimuste Lisale, kui Tegevuskoha õigusaktides ei ole sätestatud
teisiti.
7.5. Kui makse ei jõua õigeaegselt Saaja Makseteenuse pakkujale ja
selle eest vastutab Pank, maksab Pank Kliendi kirjaliku taotluse
alusel hilinenud makse eest Kliendile viivist iga viivitatud päeva eest
Tegevuskoha õigusaktides sätestatud määras.
7.6. Pank ei vastuta, kui Maksevahendaja või Saaja Makseteenuse
pakkuja ei täida Maksekorraldust või kui Maksetehingu kogusumma
ei jõua Saaja kontole mõnel muul Pangast mitteoleneval põhjusel.
7.7. Kui Pank ei krediteeri Kontot õigeaegselt ja selle eest vastutab
Pank, maksab Pank Kliendile Kliendi kirjaliku taotluse alusel hilinenud
makse eest viivist iga viivitatud päeva eest Tegevuskoha õigusaktides
sätestatud määras.
7.8. Pank ei vastuta Kliendi poolt esitatud Maksekorralduse täitmata
jätmise eest, kui täitmata jätmise põhjus tulenes Tegevuskoha
õigusaktidest,
Maksevahendaja
või
asjaomase
välisriigi
ametiasutuse piirangust või nõudest või asjaolust, et Klient või
makse on või võib Panga arvates olla otseselt või kaudselt seotud
Sanktsioonidega.
7.9. Pank ei vastuta Kliendi või Kolmanda isiku poolt kehtestatud
tähtaegade või reeglite eest ega Kliendile või Kolmandale isikule
tekitatud mis tahes kahju eest või Panga vastu esitatud nõuete eest
pärast Makseteenuste Tingimuste punktis 7.2. sätestatud
tähtaegade möödumist.
7.10. Pank ei vastuta mis tahes lisakulude ega kaudse kahju
(saamata jäänud tulu jne) eest, mis on Kliendile tekitatud täitmata või
valesti, sealhulgas hilinenult täidetud Maksetehinguga.
7.11. Kui Klient on Tarbija, kannab ta autoriseerimata
maksetehingutega tekitatud kahjust 50 (viiskümmend) eurot, kui
kahju tekkis järgmistel põhjustel:
7.11.1. kaotatud või varastatud Makseinstrumendi kasutamine,
7.11.2. Makseinstrumendi kasutamine õigustamatul viisil.
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7.12. Tarbija vastutab täies osas autoriseerimata Maksetehingu
eest, kui kahju on tekkinud seoses Tarbija poolse pettusega või
Tarbija poolt õigusaktides sätestatud kohustuse mittetäitmisega
tahtlikult või raske hooletusega. Sellisel juhul eelmises punktis
toodud vastutuse maksimumsummat ei kohaldata.
7.13. Tarbija ei kanna vastutust kahju eest, mis on tekkinud kadunud,
varastatud või õigustamatul viisil kasutatud Makseinstrumendiga,
peale Makseteenuste Tingimuste punktis 5.1.2. teavituse tegemist,
välja arvatud juhul, kui Tarbija tegutses pettuse teel.
7.14. Makseinstrumendi kasutamise täpsemad tingimused
sätestatakse vastavas Teenuselepingus.
8. MAKSETEENUSTE TINGIMUSTE MUUTMINE
8.1. Tarbijate suhtes muudetakse Makseteenuste Tingimusi ja
Makseteenustega seotud Teenustasusid vastavalt Üldtingimustele.
Juhul kui Üldtingimustes sätestatud 2 (kahe) kuuline muudatustest
etteteatamise tähtaeg on lühem kui 60 (kuuskümmend)
kalendripäeva, kohaldatakse muudatustest etteteatamise tähtajana
mitte lühemat tähtaega kui 60 (kuuskümmend) kalendripäeva.
8.2. Äriklientide suhtes muudetakse Makseteenuste Tingimusi ja
Makseteenustega seotud Teenustasusid vastavalt Üldtingimustele,
välja arvatud Üldtingimustes muudatustest etteteatamise tähtaeg,
mis ei või olla lühem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.
9. MAKSETEENUSTE TINGIMUSTE KEHTIVUS
9.1. Makseteenuste Tingimused on iga Lepingu Lisana kehtivad kuni
vastava Lepingu kehtivuse lõpuni.
9.2. Kliendil on õigus igal ajal Leping, mille Lisa on Makseteenuste
Tingimused, üles öelda, teavitades sellest Panka vähemalt 1 (üks) kuu
ette.
9.3. Pangal on õigus Leping, mille Lisa on Makseteenuste Tingimused,
üles öelda vastavalt Üldtingimustele.
10. LÕPPSÄTTED
10.1. Makseteenuste Tingimused on koostatud vastavalt
Tegevuskoha seadustele.
10.2. Kõik Makseteenuste Tingimustest tulenevad Poolte vahelised
vaidlused lahendatakse vastavalt Üldtingimustele.
10.3. Panga andmed, tegevusloa number, järelevalveasutuse
nimetus ja muud asjakohased andmed on esitatud Üldtingimustes.
11. TEGEVUSKOHAS KEHTIVAD ERITINGIMUSED
11.1. Danske Bank A/S Leedu filiaalis teenuste osutamise korral
kehtivad järgmised eritingimused:
11.1.1. Kliendile, kes on füüsilisest isikust ettevõtja, kohaldatakse
Makseteenuste Tingimuste punkte 7.11. – 7.13. samaväärselt
Tarbijast Kliendiga.
11.2. Danske Bank A/S Leedu filiaalis teenuste osutamise korral
kehtivad järgmised eritingimused:
11.2.1. Pank teavitab kõiki Kliente Makseteenuste Tingimuste ja
Makseteenustega seotud Teenustasude muudatusest ette vähemalt
2 (kaks) kuud vastavalt Üldtingimustes sätestatule.
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MAKSETEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSTE LISA

Kohaldatakse alates1. aprillist 2018 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S Leedu filiaalis ja Danske Bank A/S Läti filiaalis
MAKSEKORRALDUSTE TÄITMISE TÄHTAJAD
Panga
Cut-off aeg
(EET)

Panga
väärtuspäev

VÄLJAMINEVAD MAKSED
Pangasisene
Iga kalendripäev.
makse

23:59

Päev 0
Iga kalendripäev.

Sama päev.

Eesti makse

Iga kalendripäev.

16:30

Päev 0
Iga Arvelduspäev.

Panga väärtuspäev.

Eesti kiirmakse

Iga kalendripäev, välja arvatud
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.

17:00

Päev 0
Iga Arvelduspäev.

Panga väärtuspäev.

EU-makse

Iga kalendripäev.

16:30

Päev 0
Iga Arvelduspäev.

Danske makse

Iga kalendripäev, välja arvatud
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.

16:00
(EUR, BGN, CHF, CZK,
DKK, GBP, HUF, ISK,
NOK, PLN, RON, SEK,
USD)

Päev 0
(EUR, BGN, CHF, CZK,
DKK, GBP, HUF, ISK,
NOK, PLN, RON, SEK,
USD)

Vastavalt Saaja
Makseteenuse pakkuja
poolt kohaldatavatele
tingimustele. Tavaliselt
Panga väärtuspäev või
Panga väärtuspäevale
järgnev Arvelduspäev.
Panga väärtuspäev.

12:00
(muud valuutad)

Päev 1
(muud valuutad)

23:59

Iga Arvelduspäev.
Päev 0
Iga Kalendripäev.

23:59
Tavamaksed

Päev 2
Tavamaksed

15:00
Kiirmaksed

Päev 1
Kiirmaksed

15:00
(EUR, USD)/
12:00
(DKK, GBP, NOK, SEK,
PLN)
Ülikiirmaksed
23:59
Tavamaksed

Päev 0
Ülikiirmaksed

Makseteenus

Panga Arvelduspäev

Danske makse
(Maksja Konto ja
Saaja Konto on
Danske Bank A/S-i
Balti filiaalides)

Iga kalendripäev.

Välismakse

Iga kalendripäev, välja arvatud
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.

Välismakse
(Maksja Konto ja
Saaja konto on
Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriikide
pankades ja
maksevaluuta on
euro)

Iga kalendripäev, välja arvatud
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.
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Saaja konto
krediteerimise päev

Sama päev.

Vastavalt Saaja
Makseteenuse pakkuja
poolt kohaldatavatele
tingimustele. Tavaliselt
Panga väärtuspäev või
Panga väärtuspäevale
järgnev Arvelduspäev.

Iga Arvelduspäev.
Päev 1
Tavamaksed

15:00
Kiirmaksed

Päev 0
Kiirmaksed

15:00
Ülikiirmaksed

Päev 0
Ülikiirmaksed
Iga Arvelduspäev.

Vastavalt Saaja
Makseteenuse pakkuja
poolt kohaldatavatele
tingimustele. Tavaliselt
Panga väärtuspäev või
Panga väärtuspäevale
järgnev Arvelduspäev.
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Grupisisene makse

Grupisisene makse
(Maksja Konto ja
Saaja Konto on
Danske Bank A/S-i
Balti filiaalides)

Iga kalendripäev, välja arvatud
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.

Iga kalendripäev.

Iga kalendripäev, välja arvatud
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.

SULARAHATA VALUUTAVAHETUS
Sularahata
Iga kalendripäev, välja arvatud
valuutavahetus
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.
SULARAHATEHINGUD
Sularaha
Iga kalendripäev, mil Panga
sissemakse
teeninduskoht on Klientidele
Kontole Panga
avatud.
teeninduskohas,
mis võimaldab teha
sularahatehinguid
Konto
Iga kalendripäev, välja arvatud
krediteerimine
laupäevad, pühapäevad ja riigisularaha
või rahvuspühad Tegevuskohas.
kogumisega
rahaveo- ja
rahatöötlusteenust
pakkuva ettevõtte
kaudu

Sularaha
väljamakse
Kontolt eurodes
Panga
teeninduskohas,
mis võimaldab teha
sularahatehinguid
Sularaha
väljamakse Kontolt
Välisvaluutas
Panga
teeninduskohas,
mis võimaldab teha
sularahatehinguid

Päev 0
(EUR, BGN, CHF, CZK,
DKK, GBP, HUF, ISK,
NOK, PLN, RON, SEK,
USD)

12:00
(muud valuutad)

Päev 1
(muud valuutad)

23:59

Iga Arvelduspäev.
Päev 0

Panga väärtuspäev.

Panga väärtuspäev.

Iga kalendripäev.

LAEKUVAD MAKSED
Laekuv SEPA
Iga kalendripäev, välja arvatud
makse
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.

Laekuv välismakse

16:00
(EUR, BGN, CHF, CZK,
DKK, GBP, HUF, ISK,
NOK, PLN, RON, SEK,
USD)

18:00
Iga Panga Arvelduspäev.

Maksja Makseteenuse
pakkuja poolt
määratud päev

17:00
Iga Panga Arvelduspäev.

Maksja Makseteenuse
pakkuja või
Maksevahendaja poolt
määratud päev

17:00

Ei ole kohaldatav

Sama Arvelduspäev.

Panga teeninduskoha
sulgemise aeg.

Päev 0

Viivitamata pärast
sularaha sissemakse
tegemist.

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Iga kalendripäev, mil Panga
teeninduskoht on Klientidele
avatud.

Panga teeninduskoha
sulgemise aeg

Iga kalendripäev, mil Panga
teeninduskoht on Klientidele
avatud.

Ei ole kohaldatav

MAKSETEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED
CO_PB_A_PAY_STC01_EST / STTC_20180401

Panga väärtuspäeval,
viivitamata pärast Panga
poolt maksesumma
kättesaamist
Arvelduspäeval või
järgmisel Arvelduspäeval,
kui Pank saab
maksesumma kätte peale
cut-offi aega.
Panga väärtuspäeval,
viivitamata pärast Panga
poolt maksesumma
kättesaamist
Arvelduspäeval või
järgmisel Arvelduspäeval,
kui Pank saab
maksesumma kätte peale
cut-offi aega.

Tarbija: Arvelduspäeval
pärast sularahasumma
kättesaamist rahaveo- ja
rahatöötlusteenust
pakkuvalt ettevõttelt.
Äriklient: mitte hiljem kui
järgmisel Arvelduspäeval
pärast sularahasumma
kättesaamist rahaveo- ja
rahatöötlusteenust
pakkuvalt ettevõttelt.
Vastavalt Panga Hinnakirjale.
(veerud „Panga väärtuspäev Tegevuskohas“ ja „Saaja
konto krediteerimise päev“ ei ole kohaldatavad).

Vastavalt Panga Hinnakirjale.
(veerud „Panga väärtuspäev Tegevuskohas“ ja „Saaja
konto krediteerimise päev“ ei ole kohaldatavad).

6/7

Konto
debiteerimine
sularaha
kogumiseks
rahaveo- ja
rahatöötlusteenust
pakkuva ettevõtte
kaudu

Iga kalendripäev, välja arvatud
laupäevad, pühapäevad ja riigivõi rahvuspühad Tegevuskohas.

MAKSETEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED
CO_PB_A_PAY_STC01_EST / STTC_20180401

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav.
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