Kehtivad alates 02.10.2017

E-arve püsimakse lepingu
tingimused
Mõisted
Arveldusleping – Maksja ja Panga vahel sõlmitud leping,
mille alusel kohustub Pank Maksja korraldusel tegema
maksetehinguid, Maksja aga kohustub maksma selle eest
tasu;
Arvelduspäev – päev, mil Pank, maksetehingu täitmisega
seotud Müüja pank ja maksevahendaja on maksetehingu
tegemiseks vajalikuks arvelduseks avatud;
E-arve – Maksjale väljastatav elektrooniline arve, mille
käitlemine toimub elektroonselt;
E-arve püsimakse teenus – Panga teenus Maksjale, mis
võimaldab Maksjal tasuda Müüja poolt väljastatud
E-arveid püsimaksekorralduse alusel;
Leping – Maksja ja Panga vahel sõlmitud e-arve
püsimakse leping;
Makse – Maksja kreeditkorralduse alusel Maksja
Maksekontolt Müüja kasuks sooritatav maksetehing, mille
aluseks on E-arve;
Makse limiit – Maksja poolt määratud ühe Makse
summaline ülempiir. Määratlemata Makse liimiidi puhul
on Makse limiit lõpmatu;
Maksekonto – Maksja nimel Lepinguga määratud maksetehingute täitmiseks peetav konto;
Maksepäev – Makse tegemiseks Maksja poolt määratud
kuupäev. Maksepäevaks võib olla Maksja poolt valitud
kuupäev Müüja poolt määratud ajavahemikust või E-arve
Panka saabumise päev või E-arve maksetähtaeg;
Maksja – isik, kellele on Pangas avatud Maksekonto ja kes
on Lepinguga andnud Pangale kreeditkorralduse
Maksekontolt E-arve tasumiseks;
Müüja – E-arve väljastaja. Isik, kes on E-arve aluseks oleva
teenuse- või müügilepingu pool ja kellele Maksja teeb
Makseid vastavalt Lepingu tingimustele;
Operaator – isik, kes edastab E-arveid Müüjalt Panka.
Operaatoriteks võivad olla nii pangad kui teised
teenusepakkujad;
Pank – krediidiasutus Coop Pank AS, kus Maksjal on
avatud Maksekonto ja kes on Maksjaga sõlminud Lepingu;
Teenuse tunnus (ServiceID) – unikaalne tunnus (kliendikood, kliendi number, viitenumber vms) Müüja juures, mis
on vajalik erinevate teenuste või kaupade eristamiseks
sama Müüja juures.

1. Üldsätted
1.1 Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on E-arve edastamise lepingu olemasolu Müüja või Operaatori ja Panga

vahel ning Müüja või Operaatori poolt nõuetekohase
E-arve edastamine Panka. E-arve edastamiseks peab
Maksja olema esitanud Müüjale või Operaatorile E-arve
avalduse.
1.2 Lepingu sõlmimine eeldab Maksja ja Panga vahel
sõlmitud Arvelduslepingu olemasolu, mille alusel on
Maksjale avatud Maksekonto. Makseteks saab kasutada
ainult
Maksekontot.
1.3 Lepinguga annab Maksja Pangale korralduse ja nõusoleku teha Maksekontolt korduvaid Makseid Maksja nimel
Müüja kasuks vastavalt Müüja poolt saadetud Teenuse
tunnusega E-arvel toodud andmetele ja Lepingu
tingimustele. Maksed loetakse autoriseerituks Lepingu
sõlmimisega.

2. Maksete teostamine
2.1 Panga kohustus Maksja nimel Makse tegemiseks tekib
pärast Müüja või Operaatori poolt Teenuse tunnusega
E-arve esitamist Pangale.
2.2 Pank algatab Lepingu tingimustele vastava Makse
Maksepäeval. Kui Maksepäev ei ole Arvelduspäev,
debiteerib Pank Maksekontot Maksepäeval, kuid Pangal
on õigus edastada Makse Müüja panka Müüja konto
krediteerimiseks hiljemalt Maksepäevale järgneval
Arvelduspäeval.
2.3 Maksja on kohustatud kindlustama kogu Maksepäeva
jooksul Makse tegemiseks ja teenustasuks vajaliku raha
olemasolu Maksekontol. Maksja tagab, et Maksekonto
osas puuduvad piirangud, mis takistavad Pangal Makse
täitmist. Maksekonto arest või blokeerimine seaduse
alusel või poolte vahel muu kokkulepitud alus peatab
Maksete tegemise.
2.4 Kui E-arve tasumisele kuuluv summa koos Panga
hinnakirja järgse teenustasuga on suurem kui Makse limiit
ja/või Maksekontol olevate vabade rahaliste vahendite
summa, jätab Pank Makse täies ulatuses tegemata.
2.5 Kui Maksekonto debiteerimiseks on esitatud mitu
E-arvet, mille Maksepäev on sama ning Maksekontol
olevast summast ei jätku kõigi nende täitmiseks, on
Pangal õigus määrata E-arvete täitmise järjekord.
2.6 Kui E-arve edastatakse Panka Maksepäevast hilisemal
kuupäeval, teostab Pank nimetatud E-arve alusel Makse
järgmise kuu Maksepäeval, kui Panga andmetel on E-arve
maksmata.
2.7 Pank teeb Makse, kui E-arve valuutaks on euro. Makse
tegemisel Pank välisvaluutasid ei konverteeri.
2.8 Maksjal on õigus tühistada iga üksiku E-arve tasumine,
esitades kirjaliku avalduse Pangale Panga teenindussaalis
või andes vastavasisulise korralduse internetipangas
hiljemalt Maksepäevale eelneval kalendripäeval.
2.9 Maksete kohta saab Maksja teavet Maksekonto
väljavõttelt.
2.10 Maksjal on võimalik E-arveid internetipangas vaadata
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vähemalt kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates E-arve
saabumisest Panka.

3. Vastutus
3.1 Pank vastutab Lepingu tingimustele vastava Makse
teostamise eest.
3.2 Pank ei vastuta:
3.2.1 E-arvel olevate andmete õigsuse eest ega lahenda
vastavasisulisi pretensioone. E-arve õigsuse eest vastutab
Müüja ja kõik E-arvega seotud pretensioonid kohustub
Maksja esitama otse Müüjale;
3.2.2 Makse teostamata jätmise või puuduliku teostamise
eest, kui see oli tingitud piisavate vabade rahaliste vahendite puudumisest Maksekontol, Maksekontol lasuvatest
piirangutest, Makse limiidi mittepiisavusest, E-arve
mitteõigeaegsest saamisest, Maksepäevast või muust
Pangast mitteolenevast põhjusest. Pank ei kanna ega
hüvita eeltooduga seoses tekkinud viivise, kahju ega muid
võimalikke nõudeid.

4. Lepingu kehtivus, muutmine ja
lõpetamine
4.1 Leping sõlmitakse tähtajatult või tähtajaliselt.
4.2 Leping jõustub, kui pooled on selle tingimustega
nõustunud.
4.3 Maksjal on õigus muuta Lepingus kokkulepitud
Maksekontot, Maksepäeva, Makse limiiti, Lepingu
tähtaega ning Maksja poolt määratud perioodiks Leping
peatada, esitades Pangale kirjaliku avalduse Panga
teenindussaalis või andes vastavasisulise korralduse
internetipangas. Muudatused jõustuvad avalduse
Pangale üleandmise või korralduse tegemise päeval
hiljemalt kell 24:00.

töötlemiseks antud nõusoleku.
4.9 Leping lõpeb Lepingu lõppemise tähtaja saabumise
kuupäeval hiljemalt kell 24:00.
4.10 Lepingu lõppemisega ei lõpe E-arvete Panka
saatmine.

5. Muud tingimused
5.1 Maksja annab Pangale nõusoleku avaldada
Operaatorile, Müüjale või kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu või Maksja kohta mahus, mis on vajalik
Lepingu täitmiseks või kui selline kohustus tuleneb Eesti
Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest või Panga ja
kliendi vaheliste suhete üldtingimustest. Maksja on
teadlik, et vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on
Maksjal õigus tagasi võtta Maksja poolt oma isikuandmete
töötlemiseks antud nõusolek.
5.2 Makse täitmise eest maksab Maksja Pangale teenustasu Panga hinnakirjas ettenähtud ulatuses. Pangal on
õigus Makse tegemisel debiteerida Maksekontot
nimetatud teenustasu ulatuses.
5.3 Maksja ja Panga vahelistes suhetes, mida Lepingus ei
ole käsitletud, juhindutakse Arvelduslepingu tingimustest
ning Panga ja kliendi vaheliste suhete üldtingimustest.
Tingimuste vastuolu korral juhindutakse Lepingu
tingimustest.
5.4 Lepingule allakirjutamisega kinnitab Maksja, et on saanud piisavat teavet E-arve püsimakse teenuse toimimise
põhimõtete kohta ja sellest aru saanud, tutvunud
Lepingu, Arvelduslepingu, Panga ja kliendi vaheliste
suhete üldtingimuste ja Panga hinnakirjaga ning soovib
nendel tingimustel Lepingut sõlmida.

4.4 Maksjal on õigus Leping ilma etteteatamistähtajata
üles öelda, esitades Pangale kirjaliku avalduse Panga
teenindussaalis või andes vastavasisulise korralduse
internetipangas. Leping lõpeb Lepingu punktis 4.9.
sätestatud ajal.
4.5 Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi,
kui ta teatab sellest Maksjale eelnevalt Arvelduslepingus
ettenähtud korras ja annab temale vähemalt kahekuulise
tähtaja Lepingu tasuta ülesütlemiseks. Kui Maksja ei ole
antud tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta
on muudatustega nõustunud.
4.6 Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades
sellest Maksjale vähemalt kaks (2) kuud ette.
Ülesütlemisavalduse edastab Pank Maksja poolt Pangale
teatatud kontaktandmetel ning kokkulepitud viisil
Arvelduslepingus ettenähtud korras.
4.7 Pangal on õigus Leping erakorraliselt koheselt üles
öelda, kui vähemalt 13 kuud ei ole Müüja Maksjale
E-arveid esitanud.
4.8 Leping lõpeb Maksja Maksekonto sulgemisel ning
juhul, kui Maksja võtab tagasi Lepingus toodud andmete
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