Kehtivad alates 01.05.2019

E-arve püsimakse lepingu
tüüptingimused
Mõisted
Tingimustes kasutatakse lisaks alltoodud mõistetele ka
panga üldtingimustes ja arvelduslepingu tingimustes
toodud mõisteid.
E-arve – müüja poolt maksjale väljastatud elektrooniline
maksedokument, mille käitlemine toimub elektroonilises
keskkonnas;
E-arve avaldus - maksja avaldus müüjale või operaatorile
e-arve edastamiseks panka või edastamise lõpetamiseks.
E-arve avaldus võib sisalduda teenuse- või müügilepingus;

Konto - maksja poolt lepingus e-arve tasumiseks määratud
arvelduskonto;
Leping – maksja ja panga vahel sõlmitud e-arve püsimakse
leping, mis koosneb põhitingimustest ja käesolevatest
tüüptingimustest ning nendes viidatud dokumentidest;
Makse – maksja poolt lepinguga antud maksejuhise ja
e-arve alusel kontolt raha ülekandmine müüjale;
Makse limiit – maksja poolt lepingus määratud ühe makse
summa ülempiir konkreetse teenuse tunnusega e-arve
tasumiseks. Kui makse limiit on lepingus määratlemata, siis
makse ülempiiri ei kehti;
Maksepäev – maksja poolt lepingus määratud kuupäev
e-arve alusel makse tegemiseks. Maksepäevaks võib olla
maksja valitud kuupäev müüja määratud ajavahemikust või
e-arve panka saabumise päev või maksetähtaeg;
Maksetähtaeg - e-arvel näidatud e-arve tasumise tähtpäev;
Maksja – konto omanik, kes on sõlminud pangaga lepingu;
Müüja – e-arve väljastaja, kes on sõlminud e-arve aluseks
oleva teenuse- või müügilepingu ja kellele maksja teeb
makseid e-arve alusel;
Operaator – teenusepakkuja, kes edastab e-arve müüjalt
panka;
Pank – Coop Pank AS, registrikood 10237832;
Teenuse tunnus (ServiceID) – müüja poolt määratud
unikaalne tunnus (kliendikood, kliendi number, viitenumber
vms), mis on vajalik erinevate teenuste või kaupade
eristamiseks sama müüja juures.

1. Üldsätted
1.1. E-arve püsimakse teenus on panga teenus, mis
võimaldab maksjal tasuda e-arveid püsimaksekorralduse
alusel.
1.2. Lepingu kehtimise eeltingimusena peavad olema
täidetud järgmised tingimused:
1.2.1 müüja peab olema sõlminud kokkuleppe operaatoriga ning operaator või müüja sõlminud kokkuleppe

pangaga, mille alusel edastatakse panka teenuse tunnusega e-arve;
1.2.2 maksja peab olema esitanud müüjale, pangale või
operaatorile e-arve avalduse;
1.2.3 maksja peab olema sõlminud pangaga arvelduslepingu konto avamiseks.
1.3 Lepingu sõlmimisega annab maksja pangale korralduse teha maksja nimel kontolt määratud regulaarsusega
makseid e-arve igakordseks tasumiseks vastavalt teenuse
tunnusega e-arvele ja lepingu tingimustele. Lepingu
sõlmimisega loetakse maksed maksja poolt autoriseerituks.

2. Maksete teostamine
2.1 Pank teeb maksja nimel makse, tingimusel, et pangale
on müüja või operaatori poolt edastatud teenuse tunnusega e-arve.
2.2 Pank teostab makse maksepäeval vastavalt lepingule
ja arvelduslepingule. Kui maksepäev ei ole arvelduspäev,
debiteerib pank kontot makse tegemiseks maksepäeval,
kuid pangal on õigus edastada makse müüja panka müüja
konto krediteerimiseks hiljemalt maksepäevale järgneval
arvelduspäeval.
2.3 Maksja tagab, et kogu maksepäeva jooksul on kontol
piisavalt rahalisi vahendeid makse tegemiseks ja pangale
teenustasu tasumiseks, samuti tagab maksja, et konto
suhtes puuduvad piirangud, mis takistavad makse tegemist (nt arest). Pank ei kontrolli rahaliste vahendite olemasolu maksja muudel kontodel.
2.4 Kui e-arve alusel tasumisele kuuluv summa on suurem
kui makse limiit, samuti juhul, kui kontol ei ole maksepäeval piisavalt rahalisi vahendeid makse tegemiseks ja
pangale teenustasu tasumiseks või kui konto suhtes
kehtivad piirangud, mis takistavad makse tegemist (nt
arest), jätab pank makse täies ulatuses tegemata.
2.5 Kui konto kohta on esitatud mitu sama maksepäevaga
e-arvet ning kontol olevatest rahalistest vahenditest ei
piisa kõigi nende ja/või teenustasu tasumiseks, on pangal
õigus määrata selliste e-arvete tasumise järjekord.
2.6 Kui e-arve edastatakse panka pärast maksepäeva,
teostab pank nimetatud e-arve alusel makse järgmise kuu
maksepäeval, kui panga andmetel on e-arve tasumata.
2.7 Pank teeb maksja nimel makse, kui e-arve on esitatud
eurodes. Pank ei konverteeri e-arve tasumiseks muud
valuutat.
2.8 Maksjal on õigus tühistada iga üksiku e-arve tasumine,
esitades pangale vastavasisulise korralduse pangakontoris või internetipangas hiljemalt maksepäevale eelneval
kalendripäeval.
2.9 Maksja saab maksete kohta teavet konto väljavõttelt
internetipangast või pangakontorist.
2.10 Maksjal on võimalik tutvuda e-arvega internetipangas vähemalt 13 kuu jooksul alates e-arve saabumisest
panka.
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2.11 Makse tegemise eest tasub maksja pangale
teenustasu vastavalt panga hinnakirjale ja arvelduslepingu tingimustele.

3. Vastutus
3.1 Pank vastutab üksnes lepingu tingimustele vastava
makse teostamise eest.
3.2 Pank ei vastuta:
3.2.1 e-arvel toodud andmete õigsuse eest ega lahenda
vastavasisulisi pretensioone. E-arve õigsuse eest vastutab
müüja ja kõik e-arvega seotud pretensioonid esitab
maksja otse müüjale;
3.2.2makse teostamata jätmise või puuduliku teostamise
eest, kui see oli tingitud kontol piisavate rahaliste vahendite puudumisest, konto suhtes kehtivatest piirangutest,
makse limiidi mittepiisavusest, e-arve mitteõigeaegsest
saamisest, maksepäevast või pangast mitteolenevast
muust põhjusest. Pank ei kanna ega hüvita eeltooduga
seoses tekkinud viivise-, kahju- ega muid võimalikke nõudeid.

4. Lepingu kehtivus, muutmine ja
lõpetamine
4.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel või panga ja
maksja poolt kokkulepitud ajal ning see sõlmitakse tähtajatult või tähtajaliselt.
4.2 Maksjal on õigus muuta lepingus kokkulepitud kontot,
maksepäeva, makse limiiti ning lepingu tähtaega, esitades
pangale vastavasisulise korralduse pangakontoris või
internetipangas. Muudatused jõustuvad nimetatud
korralduse tegemise päeval.
4.3 Pangal on õigus muuta ühepoolselt lepingu tingimusi
ja hinnakirja, teatades muudatustest maksjale ette panga
üldtingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel. Kui
maksja ei ole muudatustega nõus, on maksjal õigus etteteatamistähtaja jooksul leping üles öelda, täites eelnevalt
kõik lepingust tulenevad kohustused. Kui maksja ei ole
etteteatamistähtaja jooksul lepingut üles öelnud, loetakse
ta muudatustega nõustunuks.

4.8 Leping loetakse lõppenuks, juhul kui:
4.8.1 konto suletakse;
4.8.2 panga ja müüja vahel sõlmitud e-arve edastamise
leping lõpeb;
4.8.3 pank saab teate füüsilisest isikust maksja surma
kohta;
4.8.4 pank saab teate juriidilisest isikust maksja registrist
kustutamise kohta.
4.9 Leping lõpeb lepingu lõppemise tähtaja saabumise
kuupäeval hiljemalt kell 24:00.
4.10 Lepingu lõppemisel lõpetab pank e-arvete tasumise
maksja püsimaksekorralduse alusel. Lepingu lõppemisega ei lõpe e-arvete panka saatmine.
4.11 Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist
tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega
rahuldamist.

5. Muud tingimused
5.1 Lisaks panga kliendiandmete töötlemise põhimõtetes
toodud tingimustele annab maksja lepingu sõlmimisega
pangale nõusoleku edastada operaatorile ja/või müüjale
informatsiooni lepingu või maksja kohta ulatuses, mis on
vajalik lepingu täitmiseks, sh e-arve panka saatmiseks.
5.2 Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pank
ja maksja lisaks lepingule arvelduslepingust, panga
üldtingimustest, kliendiandmete töötlemise põhimõtetest
ja hinnakirjast. Tingimuste vastuolu korral juhindutakse
lepingu tingimustest.
5.3 Maksja nõuded, pretensioonid ja kaebused lahendatakse vastavalt arvelduslepingus ja panga üldtingimustes
toodule.
5.4 Lepingu sõlmimisega kinnitab maksja, et on saanud
piisavat teavet e-arve püsimakse teenuse toimimise põhimõtete kohta ja sellest aru saanud, tutvunud
lepingu,
arvelduslepingu,
panga
üldtingimuste,
kliendiandmete töötlemise põhimõtete ja hinnakirjaga
ning soovib nendel tingimustel lepingut sõlmida.

4.4 Maksjal on õigus leping igal ajal ühepoolselt ilma
etteteatamistähtajata üles öelda, esitades pangale vastavasisulise korralduse pangakontoris või internetipangas.
4.5 Pangal on õigus leping igal ajal ühepoolselt üles öelda,
teatades sellest üldtingimustes sätestatud korras tarbijast
maksjale vähemalt 2 kuud ette ning teistele maksjatele
vähemalt 1 kuu ette.
4.6 Pangal on õigus leping ilma etteteatamistähtaega
järgimata üles öelda, kui müüja ei ole esitanud e-arveid
vähemalt 13 järjestikuse kuu jooksul.
4.7 Lisaks lepingus toodud juhtudele on pangal õigus leping ilma etteteatamistähtaega järgimata üles öelda arvelduslepingus, panga üldtingimustes või seaduses sätestatud muudel juhtudel.
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