INVESTEERIMISTEENUSTE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
Kohaldatakse alates 9. novembrist 2018. a Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S Läti filiaalis ja Danske Bank A/S Leedu filiaalis
1. ÜLDTINGIMUSED
1.1. Need
investeerimisteenuste
lepingu
tüüptingimused
määratlevad Panga ja Kliendi vaheliste suhete tingimused Panga
poolt Kliendile Investeerimisteenuste osutamisel ja reguleerivad
neid.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid.
Asjatundlik Klient on klient, kellel on iseseisvaks mõistlike
investeerimisotsuste tegemiseks piisavalt teadmisi, oskusi ja
kogemusi, kes oskab hinnata seotud riske asjakohaselt ja vastab
kohalduvate
õigusaktide kohaselt asjatundlikele klientidele
esitatavatele nõuetele. Pangal on õigus eeldada, et nende
Investeerimisteenuste ja Finantsinstrumentide kohta, millega
seoses on Klient liigitatud Asjatundlikuks Kliendiks, on Kliendil
asjaomase Tehinguga seotud riskide mõistmiseks vajalik kogemuste
ja teadmiste tase.
Depositoorium on juriidiline isik, kes käitab väärtpaberite
arveldussüsteemi.
Finantsinstrumendid on aktsiad, rahaturuinstrumendid, võlakirjad ja
muud võlainstrumendid, ettevõtjate poolt ühisinvesteerimiseks
väljastatud väärtpaberid (investeerimisfondide osakud) ja muud
finantsinstrumendid, mida saab Pangas hoida ja millega saab Panga
kaudu Tehinguid teha, välja arvatud tuletisinstrumendid. Pank võib
piirata osa Finantsinstrumentide Kliendile pakkumist (pakkumise
lõpetamise
korral,
konkreetsetele
Finantsinstrumentidele
kohaldatavate pakkumistingimustest või õigusaktidest tulenevate
nõuete tõttu jne).
Investeerimisteenused on Kliendi Finantsinstrumente puudutavate
korralduste vastuvõtmine ja ülekandmine ja/või Kliendi
Finantsinstrumente puudutavate korralduste täitmine Kliendi kulul
või kauplemine oma arvel Finantsinstrumentide omandamiseks või
ülekandmiseks. Eraldiseisva kirjaliku lepingu alusel võib Pank
osutada
muid,
selles
punktis
mitte
kirjeldatud
investeerimisteenuseid.
Investeerimisteenuste Tingimused on Investeerimisteenuste
lepingu tüüptingimused ning kõik selle muudatused ja lisad.
Juriidilise isiku tunnus (LEI-kood) on rahvusvaheline juriidiliste isikute
identifitseerimisstandard.
Kategooria on Panga poolt Kliendile omistatav liigitus: õigusaktide ja
Panga kliendiliigitusreeglite kohaselt kas tavaklient, asjatundlik klient
või võrdne vastaspool. Pank omistab Kliendile ainult ühe Kategooria.
Klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Pangaga
Lepingu.
Konto on arvelduskonto(d), mis on Kliendile Panga poolt avatud
Kontolepingu alusel, millele vastavalt Pank hoiab Kliendilt saadud
rahalisi vahendeid ja mida kasutatakse Kliendi nimel maksetehingute
täitmiseks vastavalt Kontolepingu tingimustele.
Kontoleping on Panga ja Kliendi vahel sõlmitud arvelduskontoleping.
Korraldus on Lepingus nimetatud viisil ja vormis Pangale esitatud
Kliendi juhised Lepingus määratletud tingimustel Tehingute
tegemiseks.
Kulude ja tasude kirjeldus on konkreetselt Finantsinstrumente
puudutav
ülevaade
Pangale
teadaolevatest
ning
Finantsinstrumentidega tehtavate Tehingute suhtes kohaldatavatest
kuludest ja tasudest. Kulude ja tasude kirjeldus on kättesaadav
Panga Kodulehelt.
Kõrvalteenused on Finantsinstrumentide hoidmine ja haldamine
Kliendi
jaoks
ning
nendega
seotud
teenused
ja
valuutavahetusteenuste pakkumine, kui need teenused on
Investeerimisteenustega seotud.
Leping on investeerimisteenuste leping, mis sisaldab Eritingimusi,
Kliendi kinnitusi ja Investeerimisteenuste Tingimusi. Kõik Lepingu
muudatused ja lisad, kui need on olemas, moodustavad Lepingu
lahutamatu osa. Üldtingimusi ja Hinnakirja kohaldatakse Lepingu
suhtes ulatuses, milles need ei lähe Lepinguga vastuollu.
Makseteenuste tingimused on makseteenuste osutamise
tüüptingimused.
Panga Koduleht on Panga koduleht: Danske Bank A/S Eesti filiaali
klientide puhul www.danskebank.ee, Läti filiaali klientide puhul
www.danskebank.lv
ja
Leedu
filiaali
klientide
puhul
www.danskebank.lt.
Pooled on Pank ja Klient.
Püsiv Andmekandja on mis tahes vahend, mis võimaldab Kliendil
säilitada isiklikult talle suunatud teavet nii, et sellele on võimalik
hilisemaks kasutamiseks juurde pääseda aja jooksul, mis on teabe
INVESTEERIMISTEENUSTE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
CO_PB_A_SC_AGR_EST / STTC_20181109

sisu ja olulisusega vastavuses ning mis võimaldab säilitatud teavet
muutmata kujul taasesitada.
Reeglid on Kliendi korralduste parima täitmise reeglid, Huvide
konflikti vältimise reeglid ja muud Investeerimisteenuste
pakkumisele kohaldatavad Panga reeglid. Reeglid on Kliendile
saadaval Panga Kodulehel ja nõudmise korral Panga
teeninduskohas.
Tavaklient on Klient, kes pole ei Asjatundlik Klient ega ka Võrdne
Vastaspool, st Klient, kellel pole iseseisvaks investeerimisotsuste
tegemiseks ega seotud riskide asjakohaseks hindamiseks piisavalt
teadmisi, oskusi ega kogemusi.
Tegevuskoht on jurisdiktsioon, milles Pank on registreeritud ja
osutab tavapärase äritegevuse käigus Klientidele teenuseid.
Tehingud on Finantsinstrumentide ostmine, müümine, vahetamine,
ülekandmine, märkimine või lunastamine või mis tahes muud Panga
pakutavate teenustega seotud tehingud Finantsinstrumentidega.
Tehingukonto on Eritingimustes nimetatud Kliendi konto Pangas,
mida kasutatakse Finantsinstrumentidega tehtavateks toiminguteks
(arvelduseks).
USA Isik on üksus, mis on asutatud Ameerika Ühendriikides või
tegutseb Ameerika Ühendriikide õigusaktide kohaselt, Ameerika
Ühendriikide kodanik või mõne muu riigi kodanik, kes elab püsivalt või
ajutiselt Ameerika Ühendriikides.
Võrdne Vastaspool on isik, kes vastab Tegevuskohas kehtivate
õigusaktide kohaselt võrdse vastaspoole kriteeriumidele (teised
pangad, pensionifondid, kindlustusseltsid jne).
Väärtpaberikonto
on
Lepingu
põhjal
Kliendile
avatud
väärtpaberikonto, kus hoitakse Kliendi Finantsinstrumente.
1.3. Muudel Investeerimisteenuste Tingimustes kasutatud mõistetel
on samasugune tähendus nagu on sätestatud Tegevuskohas
kehtivates õigusaktides, Üldtingimustes, asjakohase väärtpaberibörsi
või
mitmepoolse
kauplemissüsteemi
või
organiseeritud
kauplemissüsteemi eeskirjades või asjakohase Depositooriumi ja
kauplemiskohtade eeskirjades.
1.4. Lepingut kohaldatakse Poolte-vahelistele suhetele, mis tekivad,
kui (i) Pank avab või sulgeb Kliendi nimel Väärtpaberikonto ja
Tehingukonto, (ii) Klient esitab Pangale Korraldused ja Pank täidab
Kliendi
Korraldusi,
(iii)
Pank
hoiab
Väärtpaberikontol
Finantsinstrumente
ja
(iv)
Pank
osutab
Kliendile
Investeerimisteenuseid ja Kõrvalteenuseid.
1.5. Kliendi Korralduste täitmisel teeb Pank Kliendi nimel Tehinguid.
Pank ei pea Klienti teavitama, kui Pank tegutseb Tehingus
vastaspoolena.
1.6. Lepingu alusel Pank avab Kliendile Väärtpaberikonto ja
Tehingukonto (kui Pooled ei lepi kokku, et Tehingute tegemiseks
(arveldamiseks) kasutatakse olemasolevat Kontot), osutab Kliendile
vahendusteenust, kes soovib omandada Kliendi nimele ja Kliendi
kontole Finantsinstrumente, ja osutama Kliendile väärtpaberite
hoidmise teenuseid.
1.7. Lepingu alusel ei paku Pank Kliendile maksualast ega juriidilist
nõu ega soovitusi.
1.8. Äriklient kohustub hankima LEI-koodi. Pangal on õigus keelduda
Korralduste aktsepteerimisest või piirata Investeerimisteenuste ja
Kõrvalteenuste osutamist, kui Arikliendil ei ole kehtivat LEI-koodi.
1.9. Lepingust tulenevaid Poolte-vahelisi suhteid reguleerivad
Leping, Tegevuskohas kehtivad õigusaktid, selle väärtpaberibörsi või
mitmepoolse
kauplemissüsteemi
või
organiseeritud
kauplemissüsteemi, kus Korraldus täidetakse, eeskirjad, asjakohase
Depositooriumi või kauplemiskoha eeskirjad ja teiste selliste riikide
õigusaktid, kus võidakse Korraldus täita.
1.10. Lepingut ei kohaldata Poolte-vahelistele suhetele, mis
tulenevad tuletisinstrumentidega tehtavatest Tehingutest, ja see ei
määratle Kliendile kuuluvate tuletisinstrumentide arvestamise korda.
Tuletisinstrumentidega kauplemiseks sõlmitakse eraldiseisev leping.
1.11. Pank annab Kliendi soovi korral talle isiklikke soovitusi
Finantsinstrumentide osas vastavalt Investeerimisnõustamise
tingimustele. Pangal on õigus otsustada, kellele ta isiklikke soovitusi
annab ja keelduda isikliku soovituse andmisest mistahes põhjusel.
Investeerimisnõustamise tingimused on Kliendile kättesaadavad
Kliendi soovil Panga teeninduskohas või Panga Kodulehel. Isikliku
soovituse küsimisega kinnitab Klient, et on läbi lugenud ja aru saanud
Investeerimisnõustamise tingimustest ning kohustub neid täitma.
1.12. Klient peab täitma Lepingu, Üldtingimuste ja Tegevuskohas
kehtivate õigusaktide sätteid. Mittevastavuse või mittetäitmise korral
on Pangal õigus Investeerimisteenuste ja Kõrvalteenuste
osutamisest keelduda või nende osutamine peatada.
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2. LEPINGU SÕLMIMINE
2.1. Leping sõlmitakse Panga teeninduskohas või Panga
aktsepteeritavate elektrooniliste kanalite kaudu. Kui Leping
sõlmitakse Panga teeninduskohas, antakse kummalegi poolele eraldi
lepingueksemplar ning kõik eksemplarid on võrdse õigusjõuga.
2.2. Leping jõustub pärast seda, kui Pooled on nõustunud selle
tingimustega, allkirjastades Lepingu esilehe(d) (millel on esitatud
Poolte andmed, Lepingu eritingimused ning Kliendi kinnitused).
3. VÄÄRTPABERIKONTO JA FINANTSINSTRUMENDID
3.1. Pank hoiab ja registreerib Finantsinstrumente Pangas asuval
Väärtpaberikontol.
3.2. Lisaks
hoitakse
ja
registreeritakse
Depositooriumis
registreeritud Finantsinstrumente Depositooriumis Panga nimele
avatud esindajakontol (kontol, mis on avatud Panga klientide
väärtpaberite ühiseks hoidmiseks). Kliendi taotluse korral võidakse
Depositooriumis registreeritud Finantsinstrumente hoida ja
registreerida
Depositooriumis
Kliendi
nimele
avatud
väärtpaberikontol, juhul kui Pank on vastava Depositooriumi otsene
liige.
3.3. Panga valikul võidakse Finantsinstrumente hoida ka Kolmanda
Isiku juures esindajakontol.
3.4. Kliendil on õigus kasutada Finantsinstrumentide hoidmiseks,
Tehingute tegemiseks ja Finantsinstrumentidega seotud õiguste
registreerimiseks Väärtpaberikontot. Pangal on õigus omal
äranägemisel otsustada, milliste Finantsinstrumentide osas
teenuseid osutatakse.
3.5. Klient kohustub iseseisvalt hankima teavet nende
Finantsinstrumentide ja nende Finantsinstrumentide emitentide
kohta (sealhulgas Finantsinstrumentide emiteerimise, jagamise,
nende nimiväärtuse muutmise, märkimisõiguste, dividendide ja
intressi
maksmise,
emitendi
ühinemise,
jagunemise,
ümberkujundamise, likvideerimise või pankroti kohta).
4. KORRALDUSTE ESITAMINE
4.1. Kui Klient soovib teha Finantsinstrumentidega Tehingu, peab
Klient esitama Pangale Korralduse kas isiklikult või nõuetekohase
volitusega esindaja kaudu ning andma selles kogu teabe, mis on
vajalik, et Pank saaks Kliendi Korralduse asjakohaselt täita.
4.2. Juhul kui Klient esitab Korralduse esindaja kaudu, peab Klient
andma esindajate kohta teabe Panga nõutavas vormis ja
ulatuses/sisus. Esindajate muudatuste korral peab Klient sellest
Panka viivitamatult teavitama ja esitama Pangale esindajate kohta
ajakohase teabe. Pank on kohustatud tuginema kõige viimasele
esindajate kohta Panka esitatud teabele (esindajate nimekiri). Pank
ja Klient lepivad kokku, et kõige viimane teave Kliendi esindajate kohta
(esindajate nimekiri) asendab eelmise ja kehtib alates hetkest, kui
Pank on selle kätte saanud. Kogu teave tuleb esitada Pangale Panga
poolt heakskiidetud viisil.
4.3. Korraldusi saab esitada kirjalikult Panga teeninduskohas või
mõne muu kanali kaudu, mille Pank on selgesõnaliselt näidanud ja
kättesaadavaks teinud.
4.4. Enne Tehingu telefoni teel tegemist esitab Klient Pangale tema
poolt kehtestatud vormis ja sisuga taotluse telefoni teel
identifitseerimiseks. Pank tuvastab Kliendi identifitseerimisandmete
alusel, mis on täpsustatud taotluses telefoni teel identifitseerimiseks,
st Tehingu teostamiseks peab Klient esitama täpselt oma nime ja
perekonnanime (juriidiliste isikute puhul – ettevõtte nimi), Kliendi koodi
ning parooli. Identifitseerimisandmete täpset esitamist loetakse
piisavaks Kliendi identifitseerimiseks vajalikuks tõendiks. Klient peab
tunnistama siduvateks mis tahes Tehinguid, mis on tehtud kasutades
taotluses telefoni teel identifitseerimiseks märgitud andmeid. Klient ei
tohi taotluses telefoni teel identifitseerimiseks märgitud parooli ega
Kliendi koodi teha teatavaks kolmandatele isikutele, välja arvatud
Kliendi esindajatele, ja peab Panka teavitama kohe, kui volitamata
isikutel võib olla sellele teabele juurdepääs.
4.5. Klient võib valida, kui kaua Korraldus on kehtiv, määrates selle
lõppkuupäeva. Kui Klient ei ole valinud lõppkuupäeva, siis Korraldus
tühistub automaatselt, kui seda ei saa täita Korralduse esitamise
päeval või sellele järgneval esimesel kauplemispäeval, kui Korraldus
on esitatud ajal, mil Pank ei kauple kõne all oleva
Finantsinstrumendiga.
4.6. Pank võtab Korraldusi vastu tööpäevadel Panga poolt määratud
ajavahemikus. Pärast määratud kellaaega esitatud Korralduse
aktsepteerib Pank esimesel võimalusel. Pank ei vastuta sellise
Korralduse hilisemast täitmisest tulenevate võimalike kahjude eest.
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4.7. Kliendil on õigus esitada:
4.7.1. Korraldusi Finantsinstrumentide ostmiseks;
4.7.2. Korraldusi Finantsinstrumentide müümiseks;
4.7.3. Korraldusi
ühisinvesteerimisettevõtja
väärtpaberite
(investeerimisfondide
osakute)
vahetamiseks
teise
ühisinvesteerimisettevõtja
väärtpaberite
vastu
(Korraldus
fondiosakute/aktsiate muutmiseks);
4.7.4. Korraldusi Finantsinstrumentide ülekandmiseks;
4.7.5. taotlusi Korralduste tagasivõtmiseks või tühistamiseks (kui
Korraldus on juba esitatud);
4.7.6. muid Panga aktsepteeritavaid Korraldusi.
4.8. Korraldus peab sisaldama kõiki andmeid ja kogu teavet, mis on
nõutav Panga või Tehinguga seotud Kolmanda isiku poolt või
õigusaktide alusel.
4.9. Pank salvestab võimalikke või tegelikke Tehinguid puudutavad
Kliendiga peetud vestlused ja suhtluse, mis viib või võib viia Tehingu
tegemiseni. Kui Kliendiga toimub kohtumine, teeb Pank selle kohta
helisalvestise või koostab elektroonilise protokolli. Kohtumise kohta
saadab Pank Kliendile e-posti või Danske eBanki kaudu protokolli 5
(viie) tööpäeva jooksul pärast kohtumise toimumist. Kui Klient ei
vaidlusta protokolli sisu 2 (kahe) tööpäeva jooksul selle saamisest, siis
loetakse, et Klient on selle sisu lugenud õigeks ja
korrektseks. Salvestisi ja protokolle saab kasutada kokkulepitu
tõendamiseks. Salvestised ja protokollid võib anda üle asjakohastele
ametiasutustele kuni viie aasta või muu Tegevuskohas kehtivates
õigusaktides sätestatud perioodi jooksul. Klient võib sama perioodi
jooksul taotleda salvestistele ja protokollidele juurdepääsu , kui
Tegevuskohas kehtivates õigusaktides pole sätestatud teisiti.
4.10. Pangal on õigus keelduda Korralduse aktsepteerimisest, kui
Korraldus pole Panga kehtestatud vormis ja/või sisuga, selles ei
näidata kogu vajalikku teavet või kõik dokumendid pole esitatud
Panga nõuete kohaselt või need ei sisalda Panga jaoks Kliendi
Korralduse nõuetekohaseks täitmiseks piisavalt teavet. Pangal on ka
õigus keelduda Korralduse aktsepteerimisest, kui see esitati
Lepingus mitte ettenähtud viisil või teisi Lepingus sätestatud
tingimusi eirates, samuti juhul, kui Väärtpaberikontol olevate
Finantsinstrumentide kogus pole piisav ja/või Tehingukontol olevad
rahalised vahendid pole Korralduse täitmiseks piisavad.
4.11. Juhul, kui Kliendi korraldus tekitab Pangas kahtlusi kas
Korralduse esitanud isiku või Korralduse sisu kohta, on Pangal õigus
nõuda Kliendilt esitatud Korralduse viivitamatut kirjalikku kinnitamist
ja peatada Korralduse täitmine seniks, kuni Klient on esitanud
nõuetekohase kinnituse.
4.12. Enne Finantsinstrumentide müümise Korralduse esitamist
peab Klient veenduma ja tagama, et Väärtpaberikontol on piisavas
koguses Finantsinstrumente. Kliendil pole õigust Korralduses
näidatud Finantsinstrumente kasutada kuni Finantsinstrumentide
müümise Korralduse täitmise või tühistamise või tagasivõtmiseni.
4.13. Konkreetsetel juhtudel ja ainult Panga eelnevalt antud
kirjalikul nõusolekul on Kliendil õigus esitada Korraldus ja kanda
vajalik Finantsinstrumentide kogus Väärtpaberikontole pärast
Finantsinstrumentide müümise Korralduse esitamist. Sellistel
juhtudel tuleb sellised Finantsinstrumendid Väärtpaberikontole
kanda hiljemalt arvelduspäevale eelneval tööpäeval.
4.14. Kliendi poolt Finantsinstrumentide müümise Korralduse
esitamisega tagab Klient Pangale, et Finantsinstrumendid, mille
kohta müümise Korraldus esitati, ei ole panditud ega arestitud ja
Kliendi õigus nende Finantsinstrumentide suhtes pole ka muul moel
piiratud.
4.15. Enne Pangale Finantsinstrumentide ostmise Korralduse
esitamist peab Klient veenduma ja tagama, et Tehingukontol on
piisav kogus rahalisi vahendeid. Kliendil pole õigust rahalisi
vahendeid Korralduses näidatud summas kasutada kuni
Finantsinstrumentide ostmise Korralduse täitmise või tühistamise
või tagasivõtmiseni.
4.16. Konkreetsetel juhtudel ja ainult Panga eelneval kirjalikul
nõusolekul on Kliendil õigus kanda vajalikud rahalised vahendid
Tehingukontole pärast Korralduse esitamist. Sellistel juhtudel tuleb
sellised rahalised vahendid Tehingukontole kanda hiljemalt
arvelduspäevale eelneval tööpäeval.
4.17. Kliendi poolt Korralduse esitamisega loetakse, et Klient tagab
Pangale, et Tehingukontol asuvad rahalised vahendid ei ole panditud
ega arestitud ja Kliendi õigus nende rahaliste vahendite kasutamise
suhtes pole ka muul moel piiratud.
4.18. Pooled
on
kokku
leppinud,
et
Kliendi
poolt
Finantsinstrumentide ostmiseks antud Korralduse täitmiseks annab
Klient Pangale juhise kasutada Tehingukontol asuvaid Kliendi rahalisi
vahendeid. Juhul, kui Tehingukontol pole arvelduspäeval saadaval
piisavalt tasumiseks kasutatavas valuutas vahendeid, on Pangal
õigus kasutada ilma Kliendi eraldiseisva korralduseta Kontol
saadaolevaid rahalisi vahendeid või vahetada mõne muu Kontol oleva
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valuuta tasumiseks kasutatavaks valuutaks (kui valuutasid on mitu,
vahetatakse esimesena eurod ja seejärel muud valuutad Panga
valitud järjestuses) vastavalt vastava valuuta Panga müügikursile.
4.19. Pank registreerib kõik Kliendi esitatud Korraldused. Pärast
Kliendi Korralduse registreerimist esitab Pank Kliendile Korralduse
aktsepteerimise kohta kinnituse.
5. KORRALDUSTE TÄITMINE
5.1. Pank peab Korraldused täitma Kliendi parimatest huvidest
lähtudes ning Korralduses ja Kliendi korralduste parima täitmise
reeglites toodud tingimuste kohaselt. Kui Korralduses pole
konkreetseid tingimusi toodud, tuleb Korraldus täita käesolevate
tingimuste ja Kliendi korralduste parima täitmise reeglites toodud
tingimuste kohaselt. Kui Pank on Tehingu vastaspool, siis ei pea ta
sellest Klienti teavitama, kui Tegevuskohas kehtivad õigusaktid ei näe
ette teisiti.
5.2. Korraldus tuleb täita viivitamata, välja arvatud juhul, kui
Korralduses on määratud muu täitmiskuupäev või kui viivitamatu
täitmine oleks Kliendi korralduste parima täitmise reeglite kohaselt
Kliendile kahjulik.
5.3. Kui konkreetsete Pangast sõltumatute asjaolude tõttu ei saa
Kliendi Korraldust mõistliku aja jooksul täita, kuna reguleeritud turul
või väljaspool seda esinevad ebasoodsad asjaolud (hindade langus,
pakkumiste vähesus jms), teavitab Pank sellest Klienti punktis 4.2
sätestatud vahendite kaudu.
5.4. Pooled lepivad üheselt kokku, et Kliendi esitatud Korralduse võib
täita koos teiste Panga Klientide esitatud Korraldustega (st
koondada), nagu on sätestatud Kliendi korralduste parima täitmise
reeglites.
5.5. Pank annab Kliendile Korralduse täitmise kohta teavet e-posti
või muu sobiva elektroonilise kanali kaudu hiljemalt Korralduse
täitmisele järgneval tööpäeval. Pank annab hiljemalt järgmisel
tööpäeval Panga mis tahes teeninduskohas Kliendi nõudmisel
Kliendile kinnituse Korralduse täitmise kohta. Pooled lepivad kokku,
et viie (5) tööpäeva jooksul kinnituse edastamisest on Kliendil õigus
esitada Pangale saadud kinnituste kohta vastuväiteid. Kui Pangale ei
esitata selle aja jooksul vastuväiteid, loetakse, et Klient on nõus ja
kinnitab kõik Panga toimingud, mis olid kinnituses mainitud, ja tal pole
nende suhtes Panga vastu nõudeid ja pretensioone. Kui Klient esitab
eespool nimetatud ajavahemiku jooksul vastuväited, on Pank
kohustatud andma neile põhjendatud vastused 30 (kolmekümne)
päeva jooksul, kui Tegevuskohas kehtivates õigusaktides ei ole
sätestatud teisiti.
5.6. Kliendi nõudmisel peab Pank andma kogu Kliendi esitatud
Korralduse staatust/olekut puudutava teabe.
5.7. Pooled on selgelt kokku leppinud, et Pangal on õigus keelduda
Kliendi Korralduse täitmisest ulatuses, milles see on järgmiste
asjaolude tõttu piiratud:
5.7.1. Kliendi Finantsinstrumendid või rahalised vahendid on
panditud või üle kantud Pangale kui pandipidajale või kui Pank hoiab
neid pandipidaja ülesandel, või kui Kliendi rahaliste vahendite või
Finantsinstrumentide kasutamise õigus on seadustes või kehtivates
regulatsioonides sätestatult muul moel piiratud;
5.7.2. Pank saab Korralduse kehtimise ajal Kliendilt teise
Korralduse, mille kohaselt läheb Kliendi rahalisi vahendeid tarvis
teiste Finantsinstrumentide eest tasumiseks;
5.7.3. Klient pole tasunud Pangale tähtajaks Lepingu või mõne teise
Poolte vahelise kokkuleppe alusel maksmisele kuuluvat summat.
5.8. Pank ei müü Finantsinstrumente, kuni need ei ole kontrollitud ja
registreeritud Panga vastava välise äripartneri juures.
5.9. Kui Korralduse peaks täitma vastaspool ja vastaspool ei suuda
seda õigeaegselt teha, siis Pank püüab tagada, et Tehing tehtaks nii
kiiresti kui võimalik. Kui see ei ole võimalik, siis Pangal ei ole kohustust
iseseisvalt Tehingut teha, kuni Pank ei kanna vastutust vastaspoole
täitmata jätmise eest.
5.10. Danske Bank A/S on Finantsinstrumendi osas kliendi
korralduste süsteemne täitja, kui ta regulaarselt ja korrapäraselt
täidab Kliendi Korraldusi väljaspool reguleeritud turgu või
mitmepoolset kauplemissüsteemi, tehes oma arvel Tehingu Kliendiga.
Kliendi Korralduste süsteemse täitjana on Danske Bank A/Sil
kohustus teatud juhtudel teha siduv pakkumus teatud
Finantsinstrumentide osas. Kui Tehing tehakse Kliendi korralduste
süsteemse täitmise reeglite kohaselt, teavitab Pank sellest Klienti
kirjalikult.
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6. KORRALDUSTE TAGASIVÕTMINE
6.1. Kliendil on õigus muuta juba esitatud Korralduse tingimusi selle
Korralduse tagasivõtmise või tühistamisega (sellisel juhul tuleb
esitada Korralduse tühistamise taotlus) ja uue Korralduse
esitamisega Lepingus sätestatud protseduuri kohaselt.
6.2. Kliendil on õigus Korraldus tagasi võtta üksnes juhul, kui Pank
pole Korralduse täitmist veel alustanud või Korraldus pole veel
täidetud või Korraldus on täidetud ainult osaliselt. Korralduse osaline
täitmine loetakse täitmiseks, kui Pank on täitnud osa Kliendi
Korralduses toodud tingimustest ja see on põhjustanud Kliendile
siduvaks muutunud tagajärgi. Kui Klient võtab tagasi Korralduse, mis
on Panga poolt osaliselt täidetud, loetakse tagasivõetuks üksnes see
osa Korraldusest, mida pole veel täidetud.
6.3. Korraldus tuleb lugeda tagasivõetuks, kui tagasivõtmise teade
(varem esitatud Korralduse tühistamise taotlus) laekub Pangale
Lepingus sätestatud nõuete kohaselt enne, kui Pank on alustanud
Korralduse täitmist, või kui Pank on täitnud Korralduse ainult
osaliselt.
7. KANDED KONTODEL
7.1. Pank peab tegema asjakohased kanded Väärtpaberikontol.
7.2. Väärtpaberikontol tehakse kanded pärast Tehingu arveldamist,
kui kehtivad õigusaktid või Tehingu tingimused ei sätesta teisiti.
7.3. Finantsinstrumentide omandisuhe määratletakse vastavalt
Tegevuskohas kehtivatele õigusaktidele ja/või Tehingu tingimustele.
Klient võib Panga pakutavaid Investeerimisteenuseid kasutades
kasutada oma omandiõigust Finantsinstrumentidele ja need
realiseerida eeldusel, et ta on saanud Finantsinstrumentide
omanikuks ja Väärtpaberikontol on tehtud vastavad kanded.
7.4. Kui Klient ostab Finantsinstrumente, siis omandab ta nende
tingimusteta omandiõiguse peale seda, kui Pank saab arvelduspäeval
kõik arveldused nõuetekohaselt teostatud. Pangale jääb nende
Finantsinstrumentide omandiõigus seniks, kuni nende eest ei ole täies
osas tasutud.
7.5. Kui Klient müüb Finantsinstrumente, siis Panga poolsete
arvelduste tegemise eelduseks on nende Finantsinstrumentide
omandiõiguse tingimusteta arvelduspäeval ülekandmine.
7.6. Kliendi Finantsinstrumentide müügist saadud rahaliste
vahendite kättesaamisel peab Pank ühe (1) tööpäeva jooksul pärast
rahaliste vahendite vastavas maksesüsteemis Panga kontole
krediteerimist või rahaliste vahendite Panga teise panga
korrespondentkontole krediteerimist kandma need rahalised
vahendid üle Tehingukontole. Käesolevat punkti ei kohaldata, kui
Finantsinstrumentide müügist saadud rahalised vahendid kantakse
üle otse Kliendile ilma Panga maksesüsteemi kontot või Panga teise
panga korrespondentkontot kasutamata.
7.7. Pank kannab dividendide, intresside ja muude Kliendile
Finantsinstrumentide omamisest tulenevalt tehtud maksete, samuti
lunastustähtaja möödumisel või emitendi poolt lunastamisel
laekunud rahaliste vahendite kättesaamisel ning (1) tööpäeva jooksul
pärast rahaliste vahendite maksesüsteemis Panga kontole
krediteerimist või rahaliste vahendite Panga teise panga
korrespondentkontole krediteerimist need rahalised vahendid üle
Tehingukontole.
7.8. Kui Klient taotleb rahaliste vahendite ülekandmist
Tehingukontolt Kontole, peab ta selle ülekande kohta esitama Panga
nõutud vormis teate (seda tingimust kohaldatakse üksnes juhul, kui
Tehingukonto ei ole Kontolepingu alusel Kliendile Pangas avatud
Konto). Kliendi taotluse täitmisel tuleb Kliendi rahalised vahendid
Kontole üle kanda samal tööpäeval. Pooled lepivad kokku, et
Tehingukontole ei osutata muid makseteenuseid peale Tehingute
ning punktis 7.5. nimetatud arveldamise, rahaliste vahendite ja
maksete vastuvõtmise Tehingukontolt Kontole, välja arvatud juhul,
kui Tehingukonto on Kontolepingu alusel avatud Konto.
8. TEABEVAHETUS
8.1. Klient kinnitab, et tal oli enne Lepingu sõlmimist, on Lepingu
sõlmimisel ning edaspidi võimalik tutvuda Panga Kodulehel Panga
poolt esitatud teabega.
8.2. Klient annab Lepingu sõlmimisega oma selge ja tingimusteta
nõusoleku saada teavet viitega Panga Kodulehele.
8.3. Pank tagab, et Panga Kodulehel olev teave on kättesaadav
tulevikus teabe sihtotstarbest lähtuvalt piisava ajavahemiku vältel.
8.4. Kliendi kirjaliku taotluse korral annab Pank ühe (1) tööpäeva
jooksul Kliendile Väärtpaberikonto väljavõtte ühel punktis 4.2
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kirjeldatud sellekohastest viisidest, kui ta on selleks Tegevuskohas
kohalduvate õigusaktide alusel kohustatud.
8.5. Pank peab esitama Kliendile Finantsinstrumentide ja Tehingute
aruande üks kord kvartalis või aastas vastavalt Tegevuskohas
kehtivatele õigusaktidele. Kliendi soovil esitab Pank sellise aruande
Hinnakirjas sätestatud tasu eest sagedamini.
8.6. Pooled lepivad üheselt kokku, et kui Pangale kohalduvate
õigusaktide kohaselt tuleb teave esitada Püsival Andmekandjal, on
Pangal õigus esitada teave muul püsival andmekandjal, kui paberil, ja
Lepingu sõlmimisega Klient nõustub sellega.
8.7. Klient kinnitab, et teabe esitamine Püsival Andmekandjal vastab
Kliendi praegustele ja tulevastele vajadustele.
8.8. Kui Pooled pole Lepingus kokku leppinud teisiti, võib Pank saata
mis tahes teate, taotluse või teabe, mis tuleb Kliendile toimetada,
mida Klient on taotlenud või mis on Lepingu raames lubatud, Danske
eBanki või mõne muu Panga poolt aktsepteeritava ja Lepingus
määratletud suhtluskanali kaudu.
8.9. Kliendil peab olema võimalik saada Panga teeninduskohas või
Panga
Kodulehel
teavet
Panga
poolt
pakutavate
Investeerimisteenuste ja Finantsinstrumentide kohta, samuti
nendega
seotud
riskide
kohta,
nagu
need
toodud
Finantsinstrumentide riskide kirjelduses.
8.10. Juhul kui Finantsinstrumentide omandiõigus on mis tahes viisil
piiratud või Finantsinstrumendid on koormatud, peab Klient sellest
Panka kirjalikult teavitama ühe (1) tööpäeva jooksul.
8.11. Klient peab esitama Pangale mis tahes nõutavad,
Investeerimisteenuse õiguspärase osutamisega seotud dokumendid
kolme (3) tööpäeva jooksul. Juhul kui Klient omandab USA Isiku
staatuse, peab Klient sellest Panka kirjalikult teavitama ühe (1)
tööpäeva jooksul.
8.12. Pank käsitab Kliendi esitatavat teavet tegelikkusele vastavana
ja õigena, v.a juhul, kui Pank on teadlik või peaks olema teadlik
esitatava teabe ilmselgest tegelikkusele mittevastavusest või
ebatäielikkusest.
8.13. Klient on kohustatud Panka teavitama, kui tehingu sisuks on
aktsiate või valitsuse võlakirjade lühikeseksmüümine (st Klient ei ole
müügi hetkel vähemalt osa müüdavate Finantsinstrumentide
omanik). Kui Klient tehingu kohta midagi ei avalda, eeldab Pank, et
tegu ei ole lühikeseksmüügiga.
8.14. Kui Klient on jätnud täitmata ajakohase teabe esitamise
kohustuse, käsitatakse kõiki enne Kliendilt vastavasisulise teate
saamist Kliendi nimel tehtud Korraldusi Kliendi poolt esitatutena ja
kehtivatena ning Klient peab Pangale hüvitama kõik vastavate
Korraldustega seotud otsesed kulud.
8.15. Pank esitab Tavakliendile teatud Finantsinstrumentide kohta
põhiteabedokumendi, kui see on nõutav vastavalt Tegevuskohas
kehtivatele õigusaktidele. Põhiteabedokument on standardne
dokument, mis sisaldab olulist infot, eeskätt informatsiooni
Finantsinstrumendi olemuse ja omaduste, sh kulude ja riskiprofiili
kohta, aga ka asjakohase informatsiooni selle tulemuslikkuse kohta
ja muud olulist teavet, mis võib olla vajalik antud Finantsinstrumendi
olemusest arusaamiseks.
8.16. Põhiteabedokumendid avaldatakse Panga Kodulehel ja Klient
saab need alla laadida.
8.17. Tavakliendile esitatakse tema nõudmisel põhiteabedokument
paberkandjal. Kuni Klient ei ole Pangale teatanud teisiti, loetakse
Klient nõustunuks asjaoluga, et põhiteabedokument esitatakse
viitega Panga Kodulehele.
9. TEENUSTASUD JA KULUD
9.1. Klient peab Pangale tasuma kõik Hinnakirja järgsed teenustasud
osutatud Investeerimisteenuste ja Kõrvalteenuste eest, kui Klient ja
Pank ei ole kokku leppinud teisiti. Kohaldatavate teenustasudena
käsitatakse mis tahes Investeerimisteenuse ja/või Kõrvalteenuse
osutamise hetkel kohalduvaid teenustasusid.
9.2. Korralduse esitamisega Klient kinnitab, et on tutvunud
Hinnakirjaga ning Kulude ja tasude kirjeldusega ja aru saanud
teenustasude ja kulude mõjust Kliendi investeeringutele.
9.3. Pooled nõustuvad üheselt, et Pank debiteerib Tehingukontot
Lepingu alusel tasumisele kuuluvate teenustasude ulatuses ilma
selleks Kliendi poolset eraldi korraldust ja nõusolekut vajamata, kui
Pooled ei ole omavahel kokku leppinud teisiti. Juhul kui Tehingukontol
ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, on Pangal õigus Lepingu alusel
tasumisele kuuluvad teenustasud debiteerida mistahes kontolt
vastavalt Kontolepingus kehtestatud korrale. Panga Hinnakirjale
järgsed teenustasud debiteeritakse Tehingu tegemise või muu
teenuse osutamise päeval või Finantsinstrumendi hoidmise eest
tasutava teenustasu maksepäeval.
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9.4. Klient peab katma ka mis tahes muud kulud, mida Pank on
kandnud seoses Kliendi Korralduste täitmisega (nt Kolmandale
Isikule makstud teenustasud jms), samuti Kliendile Lepinguga seotud
kulud, mida Pank on kandnud või kannab tulevikus seoses
Investeerimisteenuste ja/või Kõrvalteenuste osutamisega (nt
välistele maakleritele teabe esitamisega, dokumentide tõlkimisega
seotud kulud, depositooriumi teenustasud jms).
9.5. Teenustasud debiteeritakse Panga poolt valuutas, milles need
Tehingust tulenevalt tasuda tuleb. Juhul kui Tehingukontol puuduvad
vajalikud valuutas vahendid või neid pole piisavas koguses, vahetab
Pank ilma Kliendi poolse täiendava korralduseta mõne muu Kontol
või muul Kliendile Pangas avatud kontol oleva valuuta tasumiseks
kasutatavaks valuutaks (kui valuutasid on mitu, vahetatakse
esimesena eurod ja seejärel muud valuutad Panga poolt valitud
järjestuses) vastavalt Panga vastava valuuta müügikursile.
9.6. Pank esitab Kliendile informatsiooni Investeerimisteenuste ja
Finantsinstrumentidega seotud teenustasudest ja kuludest Panga
Kodulehel avaldatud Kulude ja tasude kirjeldusest. Pangal on õigus
teenustasusid, kulusid ja tasusid igal ajal korrigeerida ja muuta.
10. INVESTEERIMISTEADMISED JA -KOGEMUS
10.1. Pooled nõustuvad, et Pank küsib hiljemalt Kliendile
Investeerimisteenuste osutamise tegeliku alustamise hetkel
Kliendilt teavet Kliendi teadmiste ja kogemuse kohta, kui see on
Lepingu seisukohast asjakohane, et Pank saaks hinnata, kas
Investeerimisteenus või Finantsinstrument, mida Lepingu alusel
pakutakse, on Kliendile asjakohane.
10.2. Kui Klient keeldub esitamast Panga küsitud teavet oma
teadmiste, kogemuse või konkreetsete Investeerimisteenuste või
Finantsinstrumentide seisukohast asjakohast teavet või ei teavita
Panka varasemalt esitatud teabe muutumisest, võib Pangal olla
raske või võimatu kindlaks teha, kas Investeerimisteenus või
Finantsinstrument on Kliendile asjakohane ja Pangal on õigus
keelduda Kliendile vastavate Investeerimisteenuste osutamisest.
10.3. Kui Investeerimisteenuse osutamine on seotud vähem
keerukamate Finantsinstrumentidega (väärtpaberitega), mille sisuks
on Korralduse vastuvõtmine ja edastamine ja Korralduse täitmine
Kliendi nimel või arvel ning nimetatud teenust osutatakse Kliendi
algatusel, siis Pank ei pea hindama ja ei hinda vastava
Investeerimisteenuse või pakutava Finantsinstrumendi asjakohasust
ning et Kliendi huvid võivad olla vähem kaitstud.
10.4. Kliendil on õigus endale kõrgema või madalama kaitse taseme
kohaldamiseks esitada talle Panga poolt omistatud kategooria
muutmise avaldus. Klient peab vastava avalduse Pangale esitama
Panga poolt nõutud vormis.
11. HUVIDE KONFLIKT
11.1. Kohaldatakse Panga heakskiidetud Huvide konflikti vältimise
reegleid. Huvide konflikti vältimise reeglid avaldatakse Panga
Kodulehel ja Kliendi kirjaliku taotluse alusel Panga teeninduskohas.
12. VASTUTUS
12.1. Pank ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tekkisid Kliendile
seoses kriisi või muu negatiivse muutusega väärtpaberiturul,
vahetuskursside
muutustega,
inflatsiooniga
või
Finantsinstrumentidega seotud muude riskidega või seoses
emitentide või Kolmandate Isikute tegevuse või tegevusetusega.
12.2. Kui Klient viivitab Lepingu alusel tasumisele kuuluvate
summade tasumisega, on Pangal õigus ilma Kliendi eraldiseisva
korralduseta ja nõusolekuta debiteerida tasumisele kuuluva summa
ulatuses ükskõik millist Kliendi Pangas asuvat kontot.
12.3. Klient annab käesolevaga Pangale tingimusteta ja korduvalt
kohaldatava nõusoleku debiteerida Kliendi Panga ees olevate
võlgnevuste ulatuses Kliendi mis tahes kontot. Seda nõusolekut saab
tühistada ainult Poolte vahelise kirjaliku kokkuleppega. Juhul kui
Kontol puuduvad tasumiseks kasutatavas valuutas vahendid või neid
pole piisavas koguses, vahetatakse debiteeritavad summad ilma
Kliendipoolse eraldiseisva korralduseta tasumiseks kasutatavaks
valuutaks (kui valuutasid on mitu, vahetatakse esimesena eurod ja
seejärel muud valuutad Panga poolt valitud järjestuses) vastavalt
Panga vastava valuuta müügikursile.
12.4. Pooled lepivad üheselt kokku, et Klient annab käesolevaga
Pangale tingimusteta ja mitmekordselt kohaldatava nõusoleku ja
juhised vormistada Kliendi nimel ja Panga äranägemisel määratud
tingimustel Kliendile kuuluvate Finantsinstrumentide müümise
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Korraldused juhul, kui Konto(de)l pole Pangale Lepingu alusel ja
kohaselt võlgnevate summade tasumiseks piisavalt vahendeid, ning
arvestada müügist saadud vahendeid Pangale võlgnetavade
summade katteks.
12.5. Kui Kliendil on tähtajaks tasumata võlgnevusi, on Pangal õigus
nõuda Kliendilt viivist võlgnetavalt summalt vastavalt Hinnakirjas
sätestatud määras iga tasumisega viivitatud päeva eest.
12.6. Klient on kohustatud hüvitama Pangale kõik kulud (nt
depositooriumidele makstavad trahvid, muud kulud), mis tekkisid
Panga lisakohustuste tõttu Kolmandate Isikute ees Kliendi tegevuse
või tegevusetuse tulemusena.
12.7. Kui Klient ei täida või ei täida täielikult mis tahes Lepingus
sätestatud kohustusi, teatab Pank Kliendile kirjalikult Lepingu
rikkumisest ja annab tähtaja (mis ei tohi olla lühem kui kaks (2)
tööpäeva) Lepingu rikkumise heastamiseks. Kui Klient ei heasta
fikseeritud perioodi jooksul rikkumist, loetakse see Lepingu oluliseks
rikkumiseks. Sellisel juhul on Pangal õigus muu hulgas nõuda
Kliendilt kompensatsiooni tasumist.
12.8. Panga ja Kliendi vastastikused Lepingust tulenevad rahalised
nõuded lahendatakse tasaarvestusega üksnes Panga nõusolekul.
12.9. Lisaks kuuluvad kohaldamisele vastutust käsitlevad
Üldtingimuste ja Makseteenuste tingimuste tingimused.
13. LEPINGU MUUTMINE
13.1. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Investeerimisteenuste
Tingimusi, teatades muudatustest Tarbijale ette vähemalt kaks (2)
kuud või kuuskümmend (60) päeva (olenevalt sellest, kumb
ajavahemik on pikem) ning Kliendile, kes ei ole Tarbija, vähemalt üks
(1) kuu või kolmkümmend (30) päeva (olenevalt sellest, kumb
ajavahemik on pikem) enne muudatuste jõustumist, vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale ja tingimustele.
13.2. Põhjendatud juhtudel võib Pank muuta teenustasusid ja
Investeerimisteenuste Tingimusi sellest Kliendile ette teatamata.
Sellistel juhtudel peab Pank Kliente muudatustest viivitamata
teavitama ning Kliendil on õigus Leping vastavalt Üldtingimustele
viivitamata lõpetada.
13.3. Kui Klient muudatustega ei nõustu, on Kliendil õigus Leping
lõpetada, teatades sellest Pangale kirjalikult vähemalt viis (5) päeva
enne vastavate muudatuste jõustumist ja täites kõik Lepingust
tulenevad Kliendi kohustused.
13.4. Kui Klient ei kasuta õigust Leping lõpetada, loetakse, et Klient
on tehtud muudatustega nõustunud ning kinnitab, et tal pole edaspidi
Panga vastu nõudeid ja pretensioone seoses Investeerimisteenuste
Tingimuste või Eeskirjade muudatustega.
13.5. Pangal on õigus muuta igal ajal Reegleid. Pank teavitab Klienti
Kliendi korralduste parima täitmise reeglite muudatustest
teadaandega Panga Kodulehel. Ülaltoodud viisil Reeglite
muudatustest teatamise korral loetakse Klient nõuetekohaselt
teavitatuks. Kliendi korralduste parima täitmise reeglite muudatused
jõustuvad Panga Kodulehel avaldamise kuupäeval, kui märgitud ei ole
hilisem jõustumiskuupäev.
13.6. Pangal on õigus lõpetada mõne või kõigi Investeerimisteenuste
ja/või Kõrvalteenuste osutamine, kui Kliendist saab USA Isik. Samas
kohustub Klient maksma kõik Lepingu-kohased maksed ja tasud kuni
Lepingu ülesütlemiseni.
14. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE
14.1. Leping on sõlmitud tähtajatult.
14.2. Pangal on õigus Leping ühepoolselt etteteatamistähtaega
järgimata üles öelda, kui Klient jätab olulisel määral täitmata
Lepingust või mis tahes muust Poolte vahel sõlmitud lepingust või
Üldtingimustest tulenevaid lepingulisi kohustusi või Üldtingimustes
osutatud juhtudel või Tegevuskohas kehtivates õigusaktides osutatud
juhtudel või juhul, kui Kliendist saab USA isik.
14.3. Samuti on Pangal õigus Leping ühepoolselt ilma ette
teatamata
üles
ütelda,
kui
Väärtpaberikontol
ei
ole
Finantsinstrumente ja sellel ei ole tehtud rohkem kui kahe kuu jooksul
Tehinguid või kui Kontoleping on üles öeldud.
14.4. Juhul, kui Kontoleping on üles öeldud, on Pangal õigus
asendada Tehingukonto Panga nimel avatud kontoga (vahekonto).
14.5. Pank võib Lepingu põhjusest olenemata korraliselt üles öelda,
teavitades Tarbijat ülesütlemisest vähemalt kaks (2) kuud või
kuuskümmend (60) päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on
pikem) ning Äriklienti vähemalt üks (1) kuu või kolmkümmend (30)
päeva (olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem) ette vastavalt
Üldtingimustes kehtestatud korrale ja tingimustele.
INVESTEERIMISTEENUSTE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
CO_PB_A_SC_AGR_EST / STTC_20181109

14.6. Klient võib Lepingu mis tahes ajal üles öelda, teatades sellest
Pangale vähemalt viis (5) päeva ette Üldtingimustes sätestatud viisil
ja täites täielikult kõik Lepingust tulenevad kohustused hiljemalt
Lepingu viimasel kehtivuspäeval. Klient peab Pangale esitama
kirjaliku teatise, määrates uue Finantsinstrumentide hoidja, kellele
tuleb üle kanda Kliendi Finantsinstrumendid, ja andma Korralduse
kanda Finantsinstrumendid üle teisele hoidjale.
14.7. Lepingu ülesütlemise korral nõuab Pank Kliendilt uue
Finantsinstrumentide
hoidja,
kellele
tuleb
Kliendi
Finantsinstrumendid
üle
kanda,
määramist
juhul,
kui
Väärtpaberikontol hoitakse Finantsinstrumente.
14.8. Juhul, kui Klient ei määra Finantsinstrumentidele uut hoidjat
ja/või ei esita Korraldust Finantsinstrumentide müümiseks ja/või
Pank ei saa Finantsinstrumente teisele hoidjale üle kanda, hoiab Pank
Finantsinstrumente vastavalt Lepingule edasi, kuid ei ole alates
ülesütlemisteatises näidatud kuupäevast kohustatud osutama
Investeerimisteenuseid, v.a Korraldused Finantsinstrumentide uuele
hoidjale ülekandmiseks või müümiseks. Pangal on õigus kolm
tööpäeva enne Lepingu ülesütlemise kuupäeva keelduda
Finantsinstrumentide ostmiseks antud Korralduste täitmisest.
14.9. Klient
vastutab
kõigi
Kõrvalteenustega
(nt
Finantsinstrumentide hoidmine) seotud Hinnakirjas sätestatud
teenustasude ja Panga poolt kantud kulude tasumise eest sõltumata
Lepingu kehtivusest seni, kuni Finantsinstrumente hoitakse Pangas
ja need on Pangas registreeritud.
14.10. Leping loetakse lõppenuks, kui Väärtpaberikontol ei ole enam
Finantsinstrumente, kõik Hinnakirjas sätestatud teenustasud on
tasutud ja kõik Tehingud on lõpule viidud.
14.11. Lepingu ülesütlemise korral on Pangal õigus teha
Depositooriumis avatud Kliendi omanikukontode sulgemistoimingud
ja nõuda kõigi selliste kontode sulgemisel kantud kulude hüvitamist.
Lepingu allkirjastamisega annab Klient Pangale tagasivõtmatu
volituse tegutseda Kliendi nimel selle punkti alusel Depositooriumis
väärtpaberikonto(de) sulgemisel.
15. LÕPPSÄTTED
15.1. 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.
15.2. Kliendil ei ole õigust avalikustada Kolmandatele Isikutele
Lepingu sätteid ega muud seonduvat teavet, kui Tegevuskohas
kehtivates õigusaktides pole sätestatud teisiti. Kliendil ei ole õigust
anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle mis tahes
Kolmandale Isikule.
15.3. Lepingus
reguleerimata
küsimustele
kohaldatakse
Üldtingimusi ja Tegevuskohas kehtivaid õigusakte.
15.4. Kui Üldtingimused on Lepinguga vastuolus, kohaldatakse
Lepingut. Kui Investeerimisteenuste Tingimused on Lepingu
Eritingimustega vastuolus, kohaldatakse Lepingu Eritingimusi.
15.5. Kõik Lepingust tulenevad lahkarvamused lahendatakse
Üldtingimuste kohaselt.
15.6. Leping on koostatud vastavalt Tegevuskoha õigusaktidele.
15.7. Kui esineb vastuolusid või mitmetähenduslikkust Lepingu
ingliskeelse teksti ja Tegevuskoha riigikeeles oleva teksti vahel,
kohaldatakse Tegevuskoha riigikeelset versiooni.
16. TEGEVUSKOHALE
ERITINGIMUSED

ERALDI

KOHALDATAVAD

16.1. Danske Bank A/S Leedu filiaali poolt oma Klientidele
osutatavatele teenustele kohaldatakse järgmisi eritingimusi.
16.1.1. Danske Bank A/S Leedu filiaali klientidele, kes sõlmisid
Danske Bank A/S Leedu filiaaliga Investeerimisteenuseid puudutava
Investeerimisteenuste Lepingu enne 3. jaanuari 2018, kohaldatakse
neid Investeerimisteenuste lepingu tüüptingimusi ning need
asendavad Investeerimisteenuste Lepingu Üldosa. Seega vastavad
Investeerimisteenuste Lepingus kasutatavad mõisted järgmistele
Lepingu Tüüptingimuste mõistetele: (1) „Klient“ (Client) vastab
„Kliendile“
(Customer),
(2)
„rahaliste
vahendite
konto
finantsinstrumentidega tehingute tegemiseks“ vastab mõistele
„Tehingukonto“, (3) „finantsinstrumentide (FI) konto“ vastab mõistele
„Väärtpaberikonto“.
16.1.2. Füüsilisest isikust Klient peab Panka ühe (1) tööpäeva
jooksul kirjalikult teavitama järgmisest:
16.1.2.1. perekonnaseisu muutumisest;
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16.1.2.2. abikaasade
ühisomanduses
olevate
Finantsinstrumentidega Tehingute tegemise volituse lõppemisest.
16.1.3. Leping
ei
kohaldu
Investeerimisteenustele
ja
Kõrvalteenustele, mis on seotud osaühingute poolt väljastatud
Finantsinstrumentidega, eeldusel, et vastaval Finantsinstrumendil
pole ISIN-koodi (International Securities Identifying Number,
Finantsinstrumendi identifitseerimisnumbrit).
16.2. Danske Bank A/S Läti filiaali poolt oma Klientidele
osutatavatele teenustele kohaldatakse järgmisi eritingimusi.
16.2.1. Investeerimisteenuste Tingimustes või Üldtingimustes
kasutatud ja mitte defineeritud mõisted vastavad Läti Vabariigi
finantsinstrumentide turu seadusele.
16.2.2. Danske Bank A/S Läti filiaali klientidele, kes sõlmisid
Finantsinstrumendikontode Teenuste Lepingu, kohalduvad need
Investeerimisteenuste Tingimused kui Finantsinstrumendikontode
Teenuste
Lepingu
Osa
II
ning
.
Seega
vastavad
Finantsinstrumendikontode Teenuste Lepingus kasutatavad mõisted
järgmistele Lepingus kasutatavatele mõistetele: (1) „Klient“ (Client)
vastab „Kliendile“ (Customer), (2) „Finantsinstrumendi Rahakonto“
vastab mõistele „Tehingukonto“, (3) „Finantsinstrumendikonto“
vastab mõistele „Väärtpaberikonto“ , (4) ‘’Kliendi Staatus’’ vastab
mõistele ‘Kategooria’’.
16.2.3. Lepingu kohaselt ei paku Pank Kliendile investeerimisalast või
muud nõu ega soovitusi. Mis tahes teavet, mida Pank Kliendile
kooskõlas Lepinguga edastab, ei saa käsitleda Panga nõu ega
soovitusena Kliendile, vastav teave ei saa seetõttu olla Tehingu
tegemise motiiviks.
16.2.4. Korraldusi saab esitada telefoni teel, Danske eBanki kaudu või
mõne muu kanali kaudu, mille Pank on selgesõnaliselt näidanud ja
kättesaadavaks teinud. Pank tagab telefoni teel esitatud Korralduse
vastuvõtmise ainult inglise ja vene keeles. Muu kommunikatsioon, mis
on seotud telefoni teel esitatud Korraldustega seonduvalt toimub läti
keeles, kui Poolte vahel ei ole teisiti kokku lepitud.
16.3. Danske Bank A/S Eesti filiaali poolt oma Klientidele
osutatavatele teenustele kohaldatakse järgmisi eritingimusi.
16.3.1. Danske Bank A/S Eesti filiaali klientidele, kes sõlmisid Danske
Bank A/S Eesti filiaaliga Väärtpaberikonto ja väärtpaberitega seotud
teenuste osutamise lepingu enne 3.jaanuari 2018, kohaldatakse
käesolevaid Investeerimisteenuste lepingu tüüptingimusi ning need
asendavad Väärtpaberikonto ja väärtpaberitega seotud teenuste
osutamise lepingu tingimused. Väärtpaberikonto ja väärtpaberitega
seotud teenuste osutamise lepingus kasutatav mõiste
“Arvelduskonto” vastab käesolevas Lepingus kasutatavale mõistele:
„Tehingukonto”.
16.3.2. Danske Bank A/S Eesti filiaali klientide suhtes, kes sõlmisid
Danske Bank A/S Eesti filiaaliga Väärtpaberikonto ja väärtpaberitega
seotud teenuste osutamise lepingu enne 3.jaanuari 2018, kehtivad
Kliendi kinnitused, nagu need on toodud Lisas “Kliendi kinnitused”, mis
on Investeerimisteenuste Tingimuste oluliseks osaks üksnes Eestis.
16.3.3. Danske Bank A/S Eesti filiaali klientide suhtes, kes sõlmisid
Danske Bank A/S Eesti filiaaliga Väärtpaberikonto ja väärtpaberitega
seotud teenuste osutamise lepingule lisana 1 täiendava kokkuleppe
väärtpaberikontolepingu ja väärtpaberitega seotud teenuste
osutamise lepingule enne 3.jaanuari 2018, jääb nimetatud täiendav
kokkulepe kehtima ja sellele kohaldatakse mõisteid käesolevates
tingimustes toodud ja nimetatud kokkuleppele kõige lähemas
tähenduses.
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LISA „KLIENDI KINNITUSED“
INVESTEERIMISTEENUSTE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSTELE
Kohaldatakse alates 9. novembrist 2018. a Danske Bank A/S Eesti filiaalis
1. Danske Bank A/S Eesti filiaali klientide suhtes, kes sõlmisid
Danske Bank A/S Eesti filiaaliga Väärtpaberikonto ja väärtpaberitega
seotud teenuste osutamise lepingu enne 3. jaanuari 2018, kehtivad
Kliendi kinnitused järgnevalt:
1.1. Klient kinnitab, et:
1) ta on Püsival Andmekandjal või viitega Panga kodulehele saanud
kätte Kliendi korralduste parima täitmise reeglid, Huvide konflikti
vältimise reeglid, Finantsinstrumentide ja nendega kaasnevate
põhiliste riskide kirjelduse ning Informatsiooni Panga ja Panga
osutatavate Investeerimisteenuste kohta;
2) ta on tutvunud teabega Panga ja Panga osutatavate
Investeerimisteenuste kohta ning sellest täielikult aru saanud;
3) ta on teadlik, et Kliendi Pangas hoiustatud rahalised vahendid ja
Finantsinstrumendid on kindlustatud Taani õigusaktide kohaselt,
mis ei ole vastuolus Tegevuskohas kohalduvate õigusaktidega;
4) ta selgesõnaliselt nõustub, et Pank võib täita Kliendi Korraldused
Finantsinstrumentidega kauplemiseks reguleeritud turul ja
mitmepoolses kauplemissüsteemis väljaspool reguleeritud
turgu ja mitmepoolset kauplemissüsteemi;
5) ta on teadlik, et Pank võib olla Kliendi Korralduse alusel tehtud
Tehingu vastaspooleks ja ta nõustub, et Pank ei pea Klienti
sellisel juhul sellest asjaolust teavitama;
6) ta nõustub, et Pank teavitab teda mis tahes olulistest
dokumentide (välja arvatud Lepingu Eritingimuste ja Lepingu
tüüptingimuste)
muudatustest
avalikult
elektrooniliste
sidevahendite kaudu ja muudel Tegevuskohas kehtivates
õigusaktides sätestatud viisidel;
7) ta on teadlik ja selgesõnaliselt nõustub, et Kliendile kuuluvaid
Finantsinstrumente võidakse hoida Kolmanda Isiku juures
vastavalt selle isiku asukohamaa õigusaktide, turu-praktika, selle
isiku poolt kehtestatud reeglite ja temaga sõlmitud lepingu
(asjakohasel juhul) alusel. Seetõttu võivad Kliendi õigused olla
erinevad, kui oleksid Tegevuskohas kehtivate õigusaktide alusel;
8) ta on teadlik ja selgesõnaliselt nõustub, et Kliendile kuuluvaid
Finantsinstrumente võidakse hoida teise Finantsinstrumentide
hoidja juures klientide ühiskontol (esindajakontol; et sellisel juhul
ei kajastata Kliendile kuuluvaid Finantsinstrumente eraldi Kliendi
nimel
ja
neid
võib
hoida
samaaegselt
koos
Finantsinstrumentidega, mis kuuluvad teistele Panga klientidele;
9) ta on teadlik muu hulgas sealhulgas sellest, et
Finantsinstrumentide hoidja (depositoorium), mis asub
väliaspool
Euroopa
Majanduspiirkonda,
võib
omada
Finantsvahendite tagatiseks võtmise, kinnipidamise
või
tasaarvestamise õigust;
10) ta nõustub Kolmanda Isiku juures Panga nimel ja/või
esindajakontol hoitavate väärtpaberitega seotud õigustest
mitteteavitamisega Panga poolt;
11) ta on teadlik ja nõustub tingimusteta tasuma täiendavad kulud,
sealhulgas tasud Finantsinstrumentidega seotud teiste
Tehingute või Investeerimisteenuste osutamise eest, mida ei
maksta Panga kaudu või mida Pank ei ole kehtestanud;
12) ta on teadlik, millised on tema õigused andmetöötluse puhul, ning
nõustub, et Pank töötleb ja Pangal on õigus avalikustada Kliendi
andmeid, sealhulgas isikuandmeid, Üldtingimustes ja
Isikuandmete töötlemise teabes
sätestatud põhimõtete
kohaselt;
13) tal on püsiv juurdepääs Internetile ja ta nõustub saama selle
Lepinguga seotud ja personaalselt Kliendile adresseeritud
teavet Danske eBankist või e-posti teel ning teavet, mis ei ole
personaalselt Kliendile adresseeritud nõustub saama Panga
Kodulehelt;
14) ta nõustub saama Lepingus sätestatud juhtudel muule Püsivale
Andmekandjale (mitte paberkandjale) talletatud teavet;
15) ta on teadlik, et Danske Bank A/S kui Nasdaq Balti Börsi
(edaspidi Börs) liige, peab teatud juhtudel Börsi nõudmisel
andma Börsile informatsiooni Kliendi ja tema Tehingute kohta,
Klient
annab
käesolevaga
nõusoleku
informatsiooni
edastamiseks Börsile ja kinnitab, et ta on teadlik Börsi
reglemendi sätetest ja kohustub neist sätetest kinni pidama.
Kliendi kinnitab ka, et ta on teadlik oma õigustest esitada Panga
tegevuse peale kaebus ning kui Panga vastus sellisele kaebusele
Klienti ei rahulda, esitada hagiavaldus Börsi Vahekohtule.
LISA „KLIENDI KINNITUSED“
INVESTEERIMISTEENUSTE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSTELE
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16) Pank on teavitanud Klienti tema liigitamisest klientide
liigitamise põhimõtete järgi ja Kliendi õigustest taotleda
teistsugust liigitamist ning sellega kaasneda võivatest
piirangutest Kliendi kaitstuse tasemes;
17) Klient on teadlik, et Pank ei pea viivitamata avalikustama Kliendi
määratud hinnaga korraldust reguleeritud turul kaubeldava
väärtpaberi kohta, mida valitsevatel turutingimustel koheselt ei
täideta, välja arvatud juhtudel, kui Pank peab sellist
avalikustamist vajalikuks või Klient sellist avalikustamist nõuab.
Klient kinnitab käesolevaga, et ta on sellise avalikustamata
jätmisega nõus.
2. Käesolev lisa on Lepingu lahutamatu osa.
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