
1  
  

Maksekaartide Teenindamise Lepingu Tingimuste Lisa: „Maksekaartide vastuvõtmise nõuded ja 
turvaelemendid”.    
  

Kehtivad alates 27.03.2017  
   

1. Üldnõuded  
1.1. Teenindaja võimaldab Lepingu alusel Tehingute tegemist ainult seaduslikel ja eetilistel tegevusaladel, 

mis ei kahjusta mingil moel Panga, Swedbanki grupi, Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide ega 
teiste osaliste firmaväärtust ega mainet.  

1.2. Keelatud tegevusalad kõigi Kaarditüüpide puhul on:  
1.2.1. intellektuaalomandi või varaliste õiguste rikkumine – võltsitud muusika, filmide, tarkvara või 

muude litsentsitud materjalide müük, levitamine või neile juurdepääsu võimaldamine ilma 
vastava loata õiguste valdajalt; mis tahes toode või teenus, mis rikub kolmanda isiku õigust 
kaubamärgi, patendi, autoriõiguse, ärisaladuse, varaliste õiguste või eraelu puutumatusele või 
hõlbustab selle õiguse rikkumist;  

1.2.2. võltsitud või müügiloata kauba müümine – margi- või disaineritoodete loata müük või 
edasimüük, illegaalselt imporditud toodete või teenuste müük;  

1.2.3. ebaseaduslike uimastite jäljendamiseks loodud ainete müük – selliste legaalsete ainete müük, 
mis mõjuvad sarnaselt illegaalsete uimastitega (nt luulusalvei, eriline abuurapuu);  

1.2.4. retseptiravimite illegaalne müük;  
1.2.5. uimastite illegaalne müük;  
1.2.6. võrkturundus – investeerimisvõimalused ja muud teenused, mis lubavad suurt kasumit;  
1.2.7. arreteerimisfotode avaldamise või nende tasulise eemaldamise veebilehtede pidamine – 

selliste platvormide pidamine, mille kaudu on hõlbus avaldada või eemaldada sisu (nt 
arreteerimisfotosid), mille avaldamise peamine eesmärk on tekitada või süvendada maine 
kahjustamise hirmu;  

1.2.8. igasugune kolmandale isikule võlgnetavate rahaliste vahendite litsentsitud või litsentsimata 
kogumine ja muud tegevused, mille eesmärk on rahaliste vahendite päritolu hägustamine; 
1.2.9. uimastite kasutamiseks mõeldud seadmete müük (nt aurustid, vesipiibud, sh bongid);  

1.2.10. täiskasvanutele mõeldud teenuste osutamine – pornograafia ja muud sündsusetud materjalid 
(sh kirjandusteosed, visuaalmaterjal ja muu meedia); veebilehed, mis pakuvad 
seksuaalteenuseid, nagu prostitutsioon, vaatamistasuga teenused, täiskasvanutele suunatud 
sisuga netivestlused reaalajas;  

1.2.11. laste ärakasutamist kujutavate piltide ja lastega seotud pornograafiliste piltide müük;  
1.2.12. illegaalsete elektrooniliste seadmete müük (nt modifitseerimiskiibid ja segajad);  
1.2.13. tubakatoodete illegaalne müük;  
1.2.14. kaubamärki kahjustav, nõusolekuta intiimkontakte kujutavate piltide müük;  
1.2.15. veebipõhise hasartmänguteenuse osutamine piirkondades, kus see on seadusega keelatud;  
1.2.16. võltsitud kauba müük;  
1.2.17. intellektuaalomandi õigusi rikkuva kauba või teenuste müük;  
1.2.18. modifitseerimiskiipide müük;  
1.2.19. sünteetiliste kannabinoidide, stimulantide ja luulusalvei müük;  
1.2.20. võltsitud isikut tõendavate dokumentide ja valitsuse dokumentide müük.  

1.3. Teenindaja peab võimaldama Kaardi valdajal tasuda kaupade ja teenuste eest Terminali abil.  
1.4. Kui Kaardi valdaja soovib jätta Teenindajale jootraha, ei tohi jootrahana jäetav summa ületada 20% 

tehingu summast.  
1.5. Õigus Kaardiga Tehinguid teha ainult Kaardi valdaja. Kui Tehingut ei tee Kaardi valdaja, peab Teenindaja 

Kaardi teenindamisest keelduma.  
1.6. Teenindaja peab Autoriseerima tehingu Kaardi valdaja juuresolekul, kui Pangaga ei ole kokku lepitud 

teisiti.  
1.7. Tehingu tegemisel magnetribakaardiga kohustub Teenindaja:  

1.7.1. võtma Kaardi enda kätte ning mitte tagastama seda enne Tehingu lõpetamist;  
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1.7.2. kontrollima visuaalselt Kaardi ehtsust ning Kaardi vastavust käesolevate nõuete lehekülgedel 
11–15 toodud vastava Kaardi kirjeldusele. Kui Kaart ei vasta nõuetele, tuleb  

Tehing katkestada ja jätta Kaart maksevahendina aktsepteerimata;  
1.7.3. Autoriseerima Tehingu Terminali kasutamise juhendi kohaselt. Kui automaatne 

Autoriseerimine ei õnnestu, siis helistama Panka telefonil 6 132 300 ja küsima 
autoriseerimiskoodi, teatades:   

1.7.3.1. Teenindaja liikmenumbri ja nime;   
1.7.3.2. Kaardi numbri;  
1.7.3.3. Kaardi kehtivusaja;   
1.7.3.4. Tehingu summa;   
1.7.3.5. kontrolljärgu;   

1.7.4. sisestama Pangalt saadud positiivse vastusekoodi Terminali, lähtudes Terminali kasutamise 
juhendist. Teenindaja on kohustatud edastama Pangale ka muud infot, kui viimane seda nõuab. 
Pank annab lubava või keelava vastusekoodi, koodide selgitused ja edaspidised 
käitumisjuhendid on toodud punktis 9;   

1.7.5. jätma Kaardi enda kätte, identifitseerima isiku ning kutsuma politsei juhul, kui Terminal annab 
teada, et kontrolleesmärgil sisestatud neli viimast numbrit Kaardil ei kattu magnetribalt 
loetuga. Prinditud Kviitung tuleb säilitada;  

1.7.6. jätma Kaardi enda kätte, isiku identifitseerima ja kutsuma politsei juhul, kui Kviitungile 
prinditud numbrid ei lange kokku Kaardil olevate numbritega. Tehing tuleb tühistada ning 
Kviitung säilitada;  

1.7.7. katkestama Tehingu ja tegutsema punkti 9 kohaselt juhul, kui Pank on andnud negatiivse või 
Tehingut keelava Autoriseerimiskoodi;   

1.7.8. jälgima, et Terminali ekraanile ilmuv ning Kviitungile prinditud kaardinumber ja kaarditüüp 
oleksid samad mis esitatud Kaardil;  

1.7.9. identifitseerima Kaardi esitaja punkti 7 kohaselt juhul, kui Tehingu summa on 100 eurot või üle 
selle (kui Lepingus ei ole ette nähtud teisiti) või kui on kahtlusi Kaardi ehtsuse või kliendi isiku 
suhtes;  

1.7.10. andma Kviitungi Kaardi valdajale allkirjastamiseks;  
1.7.11. kontrollima allkirjade samasust Kaardi allkirjaribal ja Kviitungil. Kui allkirjad Kviitungil ja Kaardi 

allkirjaribal ei lange kokku, siis identifitseerima Kaardi esitaja punkti 7 kohaselt. Kui Kaart on 
allkirjastamata, peab Teenindaja tehingu Autoriseerima, Kaardi valdaja identifitseerima ja 
paluma Kaardi valdajal Kaart allkirjastada. Kui Kaardi valdaja keeldub Kaarti allkirjastamast, ei 
tohi Teenindaja Tehingut teha ja peab Autoriseerimise tühistama;  

1.7.12. andma Kviitungi koopia või teise eksemplari, Kaardi ja isikut tõendava dokumendi tagasi Kaardi 
valdajale.  

1.8. Tehingu tegemisel kiipkaardiga kohustub Teenindaja:   
1.8.1. võimaldama Kaardi valdajal sisestada Kaardi kiibilugejasse oma käega;   
1.8.2. võimaldama Kaardi valdajal sisestada PIN-koodi, kui Terminali ekraanile ilmub vastav teade;   
1.8.3. võimaldama Kaardi valdajal sobiva maksefunktsiooni valikut, kui Kaardi kiibile on salvestatud 

mitu maksefunktsiooni ja need ilmuvad Terminali ekraanile;   
1.8.4. sooritama Tehingu Terminali kasutamise juhendi kohaselt. Kui Terminal ei suuda lugeda Kaardi 

kiipi, tuleb Tehing sooritada Kaardi magnetriba kasutades;   
1.8.5. katkestama Tehingu ja jätma Kaardi maksevahendina aktsepteerimata juhul, kui Kaardi valdaja 

identifitseerimise meetodiks on PIN-kood ja identifitseerimine on PIN-i lukustumise tõttu 
ebaõnnestunud;   

1.8.6. andma Kviitungi koopia või teise eksemplari Kaardi valdajale, kui Kaardi valdaja 
identifitseerimine PIN-koodi abil on õnnestunud. NB! PIN-koodi põhise Tehingu korral ei pea 
Kaardi valdaja Kviitungit eraldi allkirjastama ega Teenindaja Kaardi valdaja dokumenti eraldi 
kontrollima;  

1.8.7. andma Kviitungi Kaardi valdajale allkirjastamiseks, kui Tehingu Kaardi valdaja aktsepteerimise 
meetodiks on allkiri, ning kontrollima allkirjade samasust Kaardi allkirjaribal ja Kviitungil. Kui 
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allkirjad Kviitungil ja Kaardi allkirjaribal ei lange kokku, peab Teenindaja identifitseerima Kaardi 
valdaja punkti 7 kohaselt;   

1.8.8. andma Kviitungi koopia või teise eksemplari ja Kaardi tagasi Kliendile.   
  
2. Kaardi kasutamine Terminalis  

2.1. Tehingu tegemine magnetribakaardiga  
2.1.1. Teenindaja peab võtma Kaardi enda kätte ega tohi seda tagastada enne Tehingu lõpetamist;  
2.1.2. kui Terminal annab teada, et Kaardi neli viimast numbrit, mis on kontrolleesmärgil sisestatud, 

ei kattu magnetribalt loetuga, Kaarti ei tagastata, isik identifitseeritakse ning kutsutakse 
politsei. Prinditud Kviitung tuleb säilitada;  

2.1.3. kui Kviitungile prinditud neli viimast Kaardi numbrit ei lange kokku Kaardil olevate numbritega, 
Kaarti ei tagastata, isik identifitseeritakse ning kutsutakse politsei. Tehing tuleb tühistada ning 
Kviitung säilitada;  

2.1.4. negatiivse või Tehingut keelava Autoriseerimiskoodi korral tuleb Tehing katkestada ja võtta 
vastavad meetmed;  

2.1.5. kui Kaardiga tehtava Tehingu summa on 100 eurot või üle selle (kui Lepingus ei ole ette nähtud 
teisiti) ja kasutatava kaarditüübi puhul ei sisestata PIN-koodi, peab Teenindaja identifitseerima 
Kaardi valdaja punkti 7 kohaselt. Pangal on õigus siin märgitud Kaardi valdaja identifitseerimist 
nõudvat summat muuta, kuid Teenindajale tuleb sellest teatada vähemalt üks kuu enne 
muudatuse jõustumist. Kviitungil peab olema märgitud väljaandja riik ning dokumendi number;  

2.1.6. Teenindaja kohustub kontrollima allkirjade samasust Kaardi allkirjaribal ja Kviitungil. Kui 
allkirjad Kviitungil ja Kaardi allkirjaribal ei lange kokku, tuleb Kaardi valdaja identifitseerida 
ettenähtud nõuete järgi. Kui Kaart on allkirjastamata, peab Teenindaja Kaardi valdaja 
identifitseerima, paluma tal Kaardi allkirjastada ning siis Tehingu Autoriseerima;  

2.1.7. kui Kaardi valdaja keeldub Kaarti allkirjastamast, ei tohi Teenindaja Tehingut teha ja peab 
Autoriseerimise tühistama;  

2.1.8. pärast Tehingu tegemist peab Teenindaja andma Kviitungi koopia või teise eksemplari (sh 
tagasilükkamise Kviitungi), Kaardi ja isikut tõendava dokumendi (kui seda oli vaja) tagasi Kaardi 
valdajale. Kui Tehing lükati tagasi koodiga „Retain a Card“, peab Teenindaja jätma Kviitungi ja 
Kaardi endale.  

2.2. Tehingu tegemine kiipkaardiga  
2.2.1. Kaardi valdaja peab sisestama Kaardi kiibilugejasse ning sisestama PIN-koodi, kui Terminali 

ekraanile ilmub vastav teade. Kui Kaardi kiibile on salvestatud mitu maksefunktsiooni, peab 
Kaardi valdaja valima nende hulgast sobiva, kui Terminali ekraanile ilmub vastav teade;  

2.2.2. kui Kaardi valdaja identifitseerimise meetodiks on PIN kood ja identifitseerimine on PIN koodi 
lukustumise tõttu ebaõnnestunud, peab Teenindaja Tehingu katkestama ja jätma Kaardi 
maksevahendina aktsepteerimata;  

2.2.3. kui Kaardi valdaja identifitseerimine PIN koodi abil on õnnestunud, peab Teenindaja andma 
Kviitungi koopia Kaardi valdajale. NB! PIN koodi põhise Tehingu korral ei pea Kaardi valdaja 
Kviitungit eraldi allkirjastama ega Teenindaja Kaardi valdaja dokumenti eraldi kontrollima.  

2.2.4. PED-i (PIN entry device ehk PIN-koodi sisestamise seadme) paigaldamine  
2.2.4.1. PED ei tohi jääda valvekaamera vaatevälja ning peab asuma teenindusleti  

kliendipoolses osas;  
2.2.4.2. PED peab olema suunatud Kaardi valdaja poole ja tal peab olema kaitseserv sisestatava PIN 

koodi varjamiseks;  
2.2.4.3. Teenindaja ei tohi eemaldada PIN koodi sisestamist varjavat kaitseserva, mis on PED-i 

küljes. Ükski võõras isik ei tohi sisestatavat PIN koodi näha ega muul viisil teada saada;  
2.2.4.4. Teenindaja peab tagama kaitse PED-i varastamise või väljavahetamise vastu. Kui PED-ile on 

paigaldatud lisaseade, peab Teenindaja sellest kohe Pangale teatama.  
  
3. Nõuded Kviitungile  
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3.1. Kui Kaardi valdaja ei ole nõus elektroonse Kviitungiga (e-kviitungiga), peab Teenindaja väljastama 
paberil Kviitungi. See võib olla prinditud Kviitung (kui Tehing leiab aset Teenindaja müügikohas, kus on 
kohapeal olemas printer) või käsitsi kirjutatud Kviitung. Käsitsi kirjutatud Kviitungid peavad vastama 
allpool kirjeldatud nõudmistele.  

3.2. Käsitsi kirjutatud Kviitungile võetud allkiri ei taga kaitset VISA kaartide tagasimaksete korral, sellist 
kaitset pakuvad ainult elektroonselt allkirjastatud või allkirjastatud prinditud Kviitungid.  

3.3. E-kviitung tuleb Kaardi valdajale saata kohe pärast Tehingu sooritamist. Teenindajal peab olema 
võimalik e-kviitungi koopia Kaardi valdajale uuesti saata, kui Kaardi valdaja seda soovib. Isiklikke 
andmeid (sh e-posti aadress ja mobiiltelefoni number, kuid mitte ainult), mis Kaardi valdaja on 
ekviitungi väljastamiseks andnud, ei tohi ilma Kaardi valdaja selgesõnalise loata kasutada ega säilitada 
muudel eesmärkidel. Kaardi valdaja antud isiklikke andmeid tohib säilitada keskkonnas, mis on 
vastavuses PCI DSS-iga (Payment Card Industry Data Security Standard).  

3.4. Kontaktivaba Tehingu (viipemakse) tegemisel ei ole Teenindaja kohustatud Kaardi valdajale Kviitungi 
koopiat printima, kui Kaardi valdaja ei ole selleks soovi avaldanud.  

  
3.5. Kohustuslikud nõuded käsitsi kirjutatud kviitungile:  

Teenindaja nimi (müügikoha nimi)  
Teenindaja linn ja riik (müügikoha aadress) tasumisele 
kuuluv summa Tehingu valuutas  
Tehingu kuupäev  
Tehingu liik  
Kaardi number (PAN) Autoriseerimiskood  
andmehõive meetod, st kiip ja PIN kood, magnetriba, kontaktivaba kaardimakse  või käsitsi sisestatud 
Tehing  
kontaktivaba kaardimakse (viipemakse) märge 
kaupade ja teenuste kirjeldus Kaardi valdaja 
allkirja lahter  

   
4. Müügikoha nõuded  

4.1. Teenindaja peab tagama, et tema Terminali asukoht Müügikohas, Tehingute töötlemiseks 
vajalikud tehnilised seadmed ning Terminali kasutamiseks vajalikud sidevahendid on töökorras 
ja vastavad  Lepingu  kehtimise  ajal  Rahvusvaheliste  Kaardiorganisatsioonide 
 kehtivatele nõudmistele, samuti PCI DSS-ile.  

4.2. Teenusepakkuja või Teenusepakkuja volitatud kolmanda poole esindaja on kohustatud esitama 
Teenindajale töötõendi, et paigaldada või hooldada Terminali või kõrvaldada Terminali rikkeid.  

4.3. Kui Teenusepakkuja poolt volitatud isik saabub Teenindaja juurde, et Terminali paigaldada, 
hooldada või parandada, võib Teenindaja soovi korral võtta Teenusepakkuja ühendust telefoni 
teel või muid sidevahendeid kasutades, saamaks kinnitust, et see isik on tõepoolest Teenindaja 
juurde saadetud eelmainitud tööd tegema ning teda võib usaldada.  

  
5. Autoriseerimiskohustus  

5.1. Teenindaja peab tegema päringu Panka kõikide tehingute Autoriseerimiseks, kui Lepingus või 
nõuetes ei ole öeldud teisiti.  

  
6. Ostu tagastamine  

6.1. Kui Kaardi valdaja tagastab ostu, tuleb Tehing tühistada Terminali kasutamise juhendi kohaselt. 
Kui Tehingut ei õnnestu Terminaliga või kassasüsteemiga tühistada, tuleb teha Pangale avaldus 
Tehingu tühistamise kohta ning lisada tühistamisele kuuluv Kviitung. Avaldus tuleb edastada 
Panga e-posti aadressile posabi@swedbank.ee.  

  
7. Isiku identifitseerimine  

7.1. Teenindaja peab küsima näha Kaardi valdaja isikut tõendavat dokumenti, kui:  
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7.1.1. Tehingu summa on 100 eurot või üle selle (kui Lepingus ei ole ette nähtud teisiti) ja 
Tehing tuleb kinnitada allkirjaga;  

7.1.2. Kaardi valdaja identiteedi suhtes on tekkinud kahtlus;  
7.1.3. Terminali Kviitungile antud allkiri ei lange kokku Kaardil oleva allkirjaga.  

7.2. Isiku identifitseerimiseks tuleb kontrollida, kas:  
7.2.1. dokumendil oleval fotol on Kaardi valdaja;  
7.2.2. Kaardi valdaja nimi kaardil vastab nimele dokumendil;  
7.2.3. Kaardi valdaja allkiri Kviitungil vastab allkirjale dokumendil ja kaardil;  
7.2.4. dokument on kehtiv;  
7.2.5. dokument on rikkumata.  

7.3. Kui Teenindaja kahtleb dokumendi ehtsuses, peab ta keelduma Tehingu tegemisest.  
7.4. Kui Teenindaja identifitseerib isiku tema isikut tõendava dokumendi alusel, tuleb Kviitungile 

märkida dokumendi andmed:  
7.4.1. dokumendi nimetus;  
7.4.2. dokumendi number;  
7.4.3. võimaluse korral isikukood.  

  
8. Isiku identifitseerimine kontaktivaba Tehingu (viipemakse) tegemiseks   

8.1. Teenindaja ei ole kohustatud nõudma Tehingu kinnitamist PIN koodi või allkirjaga, kui Terminal 
ei küsi PIN koodi ega allkirja. Igal juhul tuleb Teenindajal järgida Terminali ekraanile ilmuvaid 
juhiseid ja Terminali kasutamise juhendit.  

8.2. Kontaktivaba Tehing (viipemakse) võimaldab tasuda kuni 10-euroste ostude eest PIN koodi 
sisestamata ja Kaarti Terminali panemata.  

8.3. PIN koodi sisestamist või Tehingu allkirjaga kinnitamist nõutakse üle 10-euroste Tehingute eest 
tasumisel ja mõnikord ka väiksemate summade korral Kaardi valdaja isiku kinnitamiseks.  

  
9. Terminali antavad ja enim kasutatavad vastusekoodid       
  
Kood    
  

Tähendus  Teenindaja tegevus  
  

100 või 116  
  

Müügiluba puudub    
  

Tagastab Kaardi selle 
valdajale  
  101  

  
Aegunud Kaart   
  

103–105    
  

Helista autoriseerimiskeskusesse   
  

106    
  

Kaardi PIN kood lukus    
  

107  Helista autoriseerimiskeskusesse   
  

109  Tundmatu Terminal    
  

110    
  

Helista autoriseerimiskeskusesse   
  

111  Tundmatu Kaart   
  

112    
  

Vale PIN kood    
  

200    
  

Võta Kaart ära    
  

Jätab Kaardi enda kätte, helistab 
turvalisuse tagamiseks  
turvameestele või politseisse  
  

205  Kutsu politsei    
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918  Proovi uuesti    
  

Kordab Tehingut  
  

  
    
Ebaõnnestunud Tehingu vastusekoodide nimekiri on leitav Terminali kasutamise juhendist.   
Kui Terminal annab numbri, mida selles loetelus ei ole, tuleb lähtuda sellest, et:  

• 1-ga algavate koodide puhul ei saa Tehingut teha;  
• 2-ga algavate koodide puhul tuleb Teenindajal Kaart enda kätte jätta;  
• 9-ga algavate koodide puhul on viga süsteemis.  

Teenindaja peab Kaardi, mis on varastatud, kaotatud võltsitud või muul viisil kolmanda isiku valdusesse sattunud, 
Kaardi valdaja käest ära võtma, teatama ära võetud Kaardist Pangale ning kutsuma politsei. Kui võimalik, tuleb 
Kaardi valdaja identifitseerida. Iga varastatud, kaotatud või muul viisil kolmanda isiku valdusesse sattunud või 
võltsitud Kaardi eest, mis Teenindaja on Kaardi valdajalt ära võtnud, maksab Pank Teenindajale preemiat. 
Aegunud Kaardi peab Teenindaja Kaardi valdajale tagastama.  
  
10. Nõuded sõidukeid rentivale Teenindajale Tehingu tegemiseks  

10.1. Tehingu tegemine  
10.1.1. kui Kaart on kohapeal olemas, tuleb teha kiibipõhine või magnetribapõhine Tehing, 

mitte sisestada Kaardi numbrit käsitsi Terminali;  
10.1.2. kui Teenindaja on Kaardi andmed käsitsi Terminali sisestanud ja Tehing mingil põhjusel 

vaidlustatakse, ei garanteerita Teenindajale Tehingu summat;  
10.1.3. Kaardi valdaja allkirjast rendilepingul ei piisa, et võtta Kaardilt kõiki tasusid ja 

lisatasusid;  
10.1.4. kui rendilepingus kokku lepitud tasud, lisatasud ja muud summad on Kaardilt võetud 

ühe Tehinguna ja Tehing mingil põhjusel vaidlustatakse, on Teenindajal oht kaotada 
kogu Tehingu summa.  

10.2. Tehingu eelautoriseerimine  
10.2.1. kui Kaardi valdajaga on sõlmitud rendileping ning kokku lepitud renditasu ja -tähtaeg, 

tuleb Tehingu summa kohapeal Kaardiga Autoriseerida. See annab kindluse, et Kaart 
on toimiv ning Kaardi valdaja on suuteline Tehingu summat tasuma. Renditasule ei tohi 
lisada summasid võimaliku kahju kompensatsiooniks, kui Kaardi valdaja on 
kindlustuskaitsest loobunud;   

10.2.2. Teenindaja vormistatav dokumentatsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:  
10.2.2.1. Kaardi number;  
10.2.2.2. Kaardi valdaja nimi;  
10.2.2.3. Kaardi valdaja aadress;  
10.2.2.4. renditähtaeg (sõiduki väljastamise ja tagastamise kuupäev);  
10.2.2.5. rendilepingu number;  
10.2.2.6. teenuse kirjeldus – sõiduki mark ja mudel, numbrimärk, kilometraaž, renditasu, rendi 

maksumus, kütuseasendustasu, kindlustuse maksumus, summa korrigeerimine; 
10.2.2.7. vastuvõetud sularaha;  

10.2.2.8. makseviis;  
10.2.2.9. Teenindaja juriidiline nimi ja registrikood.  

10.3. Sõiduki tagastamine ja eelautoriseeritud Tehingu tegemine  
10.3.1. eelautoriseeritud Tehing tuleb Terminalis teostada või Kaart broneeringust vabastada 

30 kalendripäeva jooksul pärast eelautoriseerimist. Kui eelautoriseeritud Tehing 
teostatakse Terminalis hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates autoriseerimisest, on 
Kaardi valdaja Pangal Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide reeglite kohaselt õigus 
teha tagasinõue ning Tehing kuulub tühistamisele;   

10.3.2. kui sõiduki tagastamisel selgub, et Tehingu lõplik summa on:  
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10.3.2.1. võrdne eelautoriseeritud Tehingu summaga, tuleb eelautoriseeritud Tehing teostada 
algses summas;  

10.3.2.2. väiksem kui eelautoriseeritud Tehingu summa, tuleb autoriseeritud Tehing teostada 
väiksemas summas;  

10.3.2.3. eelautoriseeritud summast suurem, kuid ei ületa seda üle 15%, tuleb Tehing teostada 
uues summas, kasutades sama autoriseerimiskoodi. Kui Tehingu lõplik summa on üle 
15% suurem kui algul autoriseeritud summa, tuleb kogu lisanduv summa uuesti 
autoriseerida. Kui uus autoriseerimine ei anna positiivset tulemust, garanteeritakse 
Teenindajale algul autoriseeritud summa, lisades sellele 15%;  

10.3.2.4. erandina ei ole MasterCardi puhul lubatud Tehingu eelautoriseeritud summat 
suurendada ilma Kaardi valdaja loata. Suurendatud summa tuleb alati autoriseerida 
eraldi, omaette tehinguna, mille on kinnitanud Kaardi valdaja.  

10.4. Lisatasud  
10.4.1. lisatasud võivad olla parkimistrahv või muu liiklusrikkumise trahv, kahju seoses sõiduki 

kahjustamisega, tasu puuduva kütuse eest, täiendavad maksud, kindlustus, tasu 
transpordi eest, kui sõiduk jäeti kaugemale, kui oli algul kokku lepitud;  

10.4.2. sõidukeid rentival Teenindajal on õigus võtta Kaardi valdaja Kaardilt lisatasu ainult 
Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide kehtestatud nõuete kohaselt. Muul juhul 
lahendatakse Tehingu vaidlustamise korral tagasinõue Kaardi valdaja kasuks;  

10.4.3. lisatasu tuleb Kaardilt võtta eraldi Tehinguna hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul pärast 
algse Tehingu sooritamist. Kaardilt ei tohi võtta määratud trahvi hiljem kui 30 
kalendripäeva pärast vastava trahviteatise saamist.  

10.5. Liiklusrikkumiste trahvid  
10.5.1. kui sõiduki kasutamise ajal määratakse trahv Kaardi valdajale või volitatud isikule, kes 

kasutab sõidukit rendilepingu alusel, on Teenindajal õigus see trahvisumma Kaardi 
valdajalt välja nõuda. Selleks teeb Teenindaja vastavas summas eraldi Tehingu. 
Vaidluse korral edastab Teenindaja Panga nõudmisel järgmise informatsiooni:  

10.5.1.1. rendileping, kus on korrektselt kirjas Kaardi number, sõiduki numbrimärk ja täpne 
renditähtaeg;  

10.5.1.2. trahvi määranud ametiasutuse nõue, sh info sõiduki numbrimärgi kohta;  
10.5.1.3. rikkumise aeg ja koht;  
10.5.1.4. paragrahv, mida rikuti;  
10.5.1.5. trahvi summa kohalikus valuutas.  

  
10.6. Sõidukile põhjustatud kahju  

10.6.1. kui sõiduk saab renditähtajal kahjustada ning kindlustus ei kata kahjusid, on 
Teenindajal võimalik saada kahjukulud Kaardi valdajalt ainult siis, kui Kaardi valdaja on 
andnud kirjaliku kinnituse, et võtab enda kanda vastutuse sõidukile põhjustatud kahju 
eest, ning Kaardi valdaja on pärast sündmust kirjalikult nõustunud sõiduki parandamise 
kulude hinnanguga ning nende maksmisega selle Kaardi abil;  

10.6.2. kui Tehing vaidlustatakse sõidukile tekitatud kahju tõttu, edastab Teenindaja Panga 
nõudmisel järgmise informatsiooni: 10.6.2.1. rendilepingu koopia;  

10.6.2.2. remondiettevõtte hinnang sõiduki parandamise kulude kohta;  
10.6.2.3. õnnetuse puhul selle aruanne, mille on esitanud riigiasutuse esindaja;  
10.6.2.4. dokumentatsioon, mis tõendab Kaardi valdaja vastutust kahjude eest ning tema 

nõusolekut hüvitada kahjud selle Kaardiga ja paranduskulude hinnangu ulatuses;  
10.6.3. erandina on lubatud VISA kaardilt võtta ka lisatasusid, mis on seotud tekitatud 

kahjudega, kui kõik järgnevad tingimused on täidetud;  
10.6.3.1. Kaardi valdaja on enne andnud nõusoleku Kaardilt lisatasude võtmiseks (allkiri 

rendilepingul, mis on võimalikult täpses kooskõlas tingimusega, mis on eraldi välja 
toodud, või on allkirjastatud üldised renditingimused);  
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10.6.3.2. Kaardi valdajale on 10 kalendripäeva jooksul pärast sõiduki kättesaamist saadetud 
tähitud postiga kirjalik teade, sest hiljem peab olema võimalik tõendada vaidluse kohta 
käiva kirja kättesaamist Kaardi valdaja poolt;  

10.6.3.3. saadetud teade peab sisaldama tekitatud kahju kirjeldust, kahju parandamise kulude 
hinnangut, informatsiooni tehtava Tehingu summa ja valuuta kohta. See annab Kaardi 
valdajale võimaluse maksta tekitatud kahjude eest muul moel või saata pakkumine 
kahjude kõrvaldamiseks;  

10.6.3.4. Teenindaja peab pärast teate saatmist ootama 20 arvelduspäeva, enne kui võtab 
Kaardi valdaja Kaardilt kompensatsiooni lõplikult maha;  

10.6.3.5. Kui Teenindaja ei ole võimeline kinnitama, et Kaardi valdaja on asjakohase teate koos 
dokumentidega kätte saanud, lahendab Rahvusvaheline Kaardiorganisatsioon vaidluse 
Kaardi valdaja kasuks.  

10.7. Muud lisatasud  
10.7.1. võimalike lisatasude kohta tuleb vormistada dokumentatsioon, mis tõendab 

Teenindaja õigust võtta Kaardi valdaja Kaardilt vastav tasu.  
10.8. Tehingu vaidlustamine  

10.8.1. Kaardi valdajal on õigus Tehing Kaardi välja andnud Pangas vaidlustada, võttes arvesse 
Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide kehtestatud tähtaegu ning kohaldatavaid 
õigusakte;  

10.8.2. kui Kaardi valdaja on Tehingu õigel ajal vaidlustanud:   
10.8.2.1. esitab Kaardi valdaja pank Teenindaja pangale päringu ning Teenindaja pank omakorda 

küsib Teenindajalt vastavaid dokumente;  
10.8.2.2. peab Teenindaja esitama Pangale kõik asjakohased dokumendid, mis tõendavad tema 

õigust Tehingut teha, võttes arvesse selles dokumendis esitatud nõudmisi;  
10.8.3. kui esitatud dokumendid on ebapiisavad või ebakorrektsed, lahendab Rahvusvaheline 

Kaardiorganisatsioon vaidluse Kaardi valdaja kasuks;  
10.8.4. Teenindaja peab jätma enda valdusesse kõik Kaardid, mis on sattunud kolmanda poole 

kätte võltsimise või kaotamise teel või muul viisil. Teenindaja peab võtma sellise Kaardi 
selle esitajalt ära ning edastama Kaardi pangale. Enne Kaardi äravõtmist on soovitatav 
helistada turvameestele või politseisse, et tagada Teenindaja turvalisus. Kui võimalik, 
tuleb Kaardi valdaja identifitseerida.  

  
11. Nõuded majutusteenust osutavale Teenindajale Tehingu tegemiseks  

11.1. Tehingu tegemine  
11.1.1. kui Kaart on kohapeal olemas, tuleb teha kiibipõhine või magnetribapõhine Tehing, 

mitte sisestada Kaardi numbrit käsitsi Terminali;  
11.1.2. kui Teenindaja on Kaardi andmed käsitsi Terminali sisestanud ja Tehing mingil põhjusel 

vaidlustatakse, ei garanteerita Teenindajale Tehingu summat;  
11.1.3. Kaardi valdaja allkirjast külastaja kaustas (Guest Folio) ei piisa, et võtta Kaardi valdajalt 

kõiki tasusid ja lisatasusid.  
  

11.2. Tehingu eelautoriseerimine   
11.2.1. kui Kaardi valdaja, kellega on kokku lepitud majutuse hind ja tähtaeg, saabub 

Teenindaja juurde ja soovib tasuda majutuse eest Kaardiga, tuleb Tehingu summa 
kohapeal Autoriseerida. Autoriseerimine kindlustab teadmise, et Kaart on toimiv ning 
Kaardi valdaja on Tehingu summat tasuma. Majutuse eest võetavale summale ei tohi 
liita oletatavaid lisatasusid. Eelautoriseeritud Tehing tuleb Terminalis teostada või 
Kaart broneeringust vabastada 30 kalendripäeva jooksul pärast broneerimist. Kui 
eelautoriseeritud Tehing teostatakse Terminalis hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul 
alates autoriseerimisest, on Kaardi valdaja Pangal Rahvusvaheliste 
Kaardiorganisatsioonide reeglite kohaselt õigus teha tagasinõue ning Tehing kuulub 
tühistamisele.  
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11.3. Väljaregistreerimine (check-out)  

11.3.1. kui Kaardi valdaja väljaregistreerimisel selgub, et Tehingu lõplik summa on:  
11.3.1.1. võrdne eelautoriseeritud Tehingu summaga, tuleb eelautoriseeritud Tehing teostada 

algses summas;  
11.3.1.2. väiksem kui eelautoriseeritud Tehingu summa, tuleb eelautoriseeritud Tehing 

teostada väiksemas summas;  
11.3.1.3. eelautoriseeritud summast suurem, kuid ei ületa seda üle 15%, tuleb Tehing teha uues 

summas, kasutades sama autoriseerimiskoodi. Kui Tehingu lõplik summa on üle 15% 
suurem kui algul autoriseeritud summa, tuleb kogu lisandunud summa autoriseerida 
eraldi. Kui uus autoriseerimine ei anna positiivset tulemust, garanteeritakse 
Teenindajale algul autoriseeritud summa, lisades sellele 15%;  

11.3.2. kui Kaardi valdaja saabumisel jäeti Tehing mingil põhjusel autoriseerimata, tuleb 
Tehing Kaardi valdaja Kaardiga teha väljaregistreerimise ajal;  

11.3.3. erandina ei ole MasterCardi puhul lubatud Tehingu eelautoriseeritud summat 
suurendada ilma Kaardi valdaja loata. Suurendatud summa tuleb alati autoriseerida 
eraldi, omaette Tehinguna, mille on kinnitanud Kaardi valdaja;  

11.3.4. kui Kaardi valdaja lahkub, ilma et oleks end korrektselt välja registreerinud, on 
Teenindajal õigus vormistada eelautoriseeritud summa Tehinguna;  

11.3.5. kui Kaardi valdaja on esitanud Teenindajale kas majutust broneerides või 
sisseregistreerimise ajal ainult Kaardi numbri, kuid Kaarti kohapeal ei kasuta ning 
lahkub Teenindaja juurest ilma tasumata, võib tegemist olla pettusega. Kui tegelik 
Kaardi valdaja Tehingu vaidlustab, lahendatakse tagasinõue Rahvusvaheliste 
Kaardiorganisatsioonide reeglite kohaselt Kaardi valdaja kasuks, sest Kaarti ei ole 
kohapeal kasutatud ja Teenindajal ei ole võimalik esitada ühtki Kaardi valdaja 
kinnitatud Kviitungit.  

11.4. Lisatasud  
11.4.1. lisatasu võib olla tasu kokkulepitust pikema majutuse, lisatoidu, vara kahjustamise, 

minibaari kasutamise, telefoniteenuste, parkimise vms eest;  
11.4.2. kui Teenindaja teab Kaardi numbrit, on tal hiljem võimalik Kaardilt võtta lisatasude 

summa, lähtudes Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide kehtestatud nõuetest;  
11.4.3. muul juhul lahendatakse Tehingu vaidlustamise korral tagasinõue Kaardi valdaja 

kasuks;  
11.4.4. lisatasu tuleb Kaardilt võtta 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Kaardi valdaja on 

Teenindaja juurest lahkunud;  
11.4.5. lisatasud tuleb Kaardilt võtta eraldi Tehinguna;  
11.4.6. lisatasu summa peab olema dokumentidega tõendatav;  
11.4.7. Kviitungil tuleb ära märkida „Allkiri andmetes olemas“ ehk S.O.F (signature on file).  
11.4.8. purunenud eseme kompenseerimisel peab vastav dokument sisaldama 

paranduskulude hinnangut. Teenindaja peab lisandunud tasust Kaardi valdajale 
kirjalikult teatama ning Kaardi valdaja peab andma nõusoleku kahju hüvitamiseks. Kui 
Kaardi valdaja sündmust eitab, ei ole Teenindajal õigust Kaardilt raha võtta;  

11.4.9. kahju hüvitamise nõusolek peab olema antud pärast varale kahju põhjustanud 
sündmuse toimumist. Tehing on Teenindaja poolt tehtud korrektselt, kui tal on 
võimalik esitada Kaardi valdaja kirjalik nõusolek Kaardilt kahjusumma võtmise kohta.  

  
11.5. Majutuse broneerimine  

11.5.1. Teenindaja on kohustatud andma Kaardi valdajale broneeringu numbri (soovitatavalt 
kirjalikul kujul) ning paluma Kaardi valdajal see alles hoida. Teenindaja peab saatma 
Kaardi valdajale broneeringu kirjaliku kinnituse taasesitatavas vormis koos järgmise 
informatsiooniga:  

11.5.1.1. Kaardi valdaja nimi;  
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11.5.1.2. Kaardi number ja kehtivusaeg;  
11.5.1.3. broneeringu kood;  
11.5.1.4. majutusasutuse täielik aadress;  
11.5.1.5. informatsioon lisatasude kohta ja muud broneeringuga seotud detailid;  
11.5.1.6. täpne juhis selle kohta, kuidas ja millal saab broneeringut tühistada.  

11.6. Broneeringu tühistamine  
11.6.1. Teenindaja on kohustatud vastu võtma kõik tühistamised, mis esitatud ettenähtud 

tühistusaja jooksul. Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide reeglite kohaselt ei või 
Teenindaja nõuda varasemat broneeringu tühistamist kui 72 tundi enne saabumist. Kui 
broneering tehakse 72 tundi enne saabumist, ei tohi ettenähtud broneeringu 
tühistamise aeg olla varem kui 18.00 saabumise päeval. Tühistamisel peab Kaardi 
valdajale esitama tühistuskoodi (soovitatavalt kirjalikult).  

11.7. Kohale tulemata jätmine  
11.7.1. Teenindajal on õigus võtta Kaardilt tasu ühe majutusöö eest, kui Kaardi valdaja kinnitab 

majutuse oma Kaardiga, kuid:   
11.7.1.1. ei tühista broneeringut;   
11.7.1.2. ei ilmu sisseregistreerimise päeval ega sellele järgneval päeval kohale.  

11.7.2. broneeringu tegemisel tuleb Kaardi valdajale selgitada, kuidas ja millal tuleks teha 
broneeringu tühistamine. Tehingut tehes tuleb koostada vastav dokument, milles 
määratakse kindlaks ühe öö tasu ja vajalikud maksed, Kaardi valdaja nimi ja märge „ei 
tulnud kohale“.  

11.8. Ettemakse  
11.8.1. kui broneeringu tingimustes on kokku lepitud, et majutuse eest tasutakse ette, peab 

Teenindaja Tehingu tegema broneeringu saamise päeval ning Tehingu Kviitungile tuleb 
märkida „Tagatis“ või „Ettemakse“;  

11.8.2. broneeringu tühistamisel tuleb tühistada ka tehtud Tehing;  
11.9. Kui majutuse broneering on Kaardiga kinnitatud, kuid Teenindajal ei ole võimalik Kaardi valdajat 

majutada, on ta kohustatud enda kulul pakkuma Kaardi valdajale majutust samaväärses 
majutusasutuses ning 3-minutilist telefonikõnet ja tasuta transporti teise majutusasutusse, kui 
Kaardi valdaja seda soovib.  

11.10. Tehingu vaidlustamine  
11.10.1. Kaardi valdajal on õigus Tehing oma pangas vaidlustada, võttes arvesse 

Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide kehtestatud tähtaegu ning kohaldatavaid 
õigusakte;  

11.10.2. kui Kaardi valdaja vaidlustab Tehingu õigel ajal, esitab Kaardi valdaja pank 
majutusteenust osutava Teenindaja pangale päringu ning Teenindaja pank omakorda 
küsib Teenindajalt vastavat dokumentatsiooni. Teenindaja peab esitama Pangale kõik 
asjakohased dokumendid, mis tõendavad tema õigust Tehingut teha, võttes arvesse 
selles dokumendis esitatud nõudmisi. Kui vaidlustatakse Tehing, mille Teenindaja tegi 
pärast Kaardi valdaja lahkumist, tuleb Pangale esitada külastaja kaust (Guest Folio) ja 
dokument, milles Kaardi valdaja on andnud nõusoleku maksta lisatasude või kahjude 
eest oma Kaardiga;  

11.10.3. kui  esitatud  dokumendid  on  ebapiisavad  või 
 ebakorrektsed,  lahendab  

Rahvusvaheline Kaardiorganisatsioon vaidluse Kaardi valdaja kasuks;  
11.10.4. kui Kaardi valdajale tagastatakse summa kasutamata teenuste eest, tuleb see kanda 

Kaardile, mida kasutati algse Tehingu tegemiseks, isegi juhul, kui see Kaart on aegunud.  
  
   
    
MasterCard  
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1. MasterCardi logo  

1.1. MasterCardi logo asub Kaardi esiküljel  paremas ülemises või alumises nurgas.  
1.2. Kui hologramm  on MasterCardi esiküljel, siis asub  logo hologrammi all või hologrammi kohal ja on 

ümbritsetud joonega, millega piirneb ka hologramm.   
1.3. Logo peab olema Kaardi esiküljele trükitud.  
1.4. USA-s ja Kanadas väljastatud Kaardil võib olla ka Diners Club logo, mis asub Kaardi ülemises servas koos 

kirjaga „Diners Club International“.  
  
2. Hologramm  

2.1. MasterCard hologramm „Maa kaks poolkera“ asub Kaardi esi- või tagaküljel.  
2.2. Hologramm on mitmedimensiooniline. Nurga alt vaadates on hologrammil nähtavad Maa kaks 

poolkera, taustal on kiri MasterCard.  
2.3. Kui hologramm asub Kaardi esiküljel, on Kaardi numbri viimased neli numbrit kõrgtrükis hologrammile 

pressitud.  
  
3. Kaardi number  

3.1. Kaardi number algab numbriga 5 või 2 ja on 16-kohaline.  
3.2. Kaardi numbrid on Kaardile kõrgtrükis pressitud.  
3.3. Kaardi numbri esimese kõrgtrükis pressitud nelja numbri alla võivad olla trükitud needsamad numbrid, 

kuid ei pea olema.  
  
4. Kaardi valdaja  

4.1. Kaardi valdaja nimi on Kaardile kõrgtrükis pressitud (Ärikliendi Kaardil lisaks ettevõtte nimi).  
  

  
5. Kehtivus  

5.1. Kaardile on kõrgtrükis pressitud kehtivusaeg. Näiteks kehtivusaeg 12/11 näitab, et Kaart kehtib 2011. 
aasta detsembri lõpuni.  

  
6. Ultraviolettvalguses nähtavad sümbolid  

6.1. Ultraviolettvalguses on kaardil näha tähed M ja C.   
  

7. Allkirjapaneel  
7.1. Allkirjapaneelil on taustaks diagonaalis sinise, punase, kollasega jooksev kiri „MasterCard“.  
7.2. Allkirjapaneelile peab olema trükitud Kaardi number või osa sellest ja kontrolljärk (vasakule kaldu). 

Viimased neli numbrit on allkirjapaneeli paremas ülemises nurgas, kohustuslik on ainult kontrolljärk.  
7.3. Kui Kaardi allkirjapaneelil on Kaardi number või osa sellest, siis peab see Kaardi esiküljel oleva Kaardi 

numbriga kokku langema   
7.4. Allkirjapaneel ei tohi olla vigastatud ja allkirjapaneelil ei tohi olla sõna „VOID“.  
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8. Kontrolljärk  
8.1. Kontrolljärk on kolm viimast numbrit allkirjapaneelil, see võib olla eraldi välja viidud allkirjapaneelilt 

valgele ribale.  
  
9. Kiip      
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Visa  

 
   
  
  
1. Visa logo  

1.1. Logo asub Kaardi esikülje  paremas ülemises või alumises nurgas.  
  
2. Hologramm  

2.1. Visa hologramm „Lendav tuvi“ võib asuda Kaardi esi- või tagaküljel või olla integreeritud magnetribaga. 
Hologramm on mitmedimensiooniline. Kui Kaarti vaadelda nurga all, näib tuvi liikuvat. Kui hologramm 
asub Kaardi esiküljel, on Kaardi numbri viimased neli numbrit kõrgtrükis hologrammile pressitud.  

  
3. Kaardi number  

3.1. Kaardi number algab numbriga 4 ja on 13- või 16-kohaline.  
3.2. Kaardi numbrid on Kaardile kõrgtrükis pressitud.  
3.3. Kaardi numbri esimese kõrgtrükis pressitud nelja numbri alla võivad olla trükitud samad numbrid, aga 

ei pea olema.  
  
4. Kaardi valdaja  

4.1. Kaardi valdaja nimi on Kaardile kõrgtrükis pressitud (Ärikliendi Kaardil lisaks ettevõtte nimi).  
  
5. Kehtivus  

5.1. Kaardile on kõrgtrükis pressitud kehtivusaeg. Näiteks kehtivusaeg 01/11 näitab, et Kaart kehtib 2011. 
aasta jaanuari lõpuni.  

  
6. Ultraviolettvalguses nähtavad sümbolid  

6.1. Ultraviolettvalguses on vana logoga Kaardil nähtav „Lendav tuvi“, samasugune nagu hologrammil. Uue 
logoga Kaardil on ultraviolettvalguses V-täht logol.  

  
7. Allkirjapaneel  

7.1. Vana logoga  Kaardil on allkirjapaneelil taustaks diagonaalis jooksev sinine ning kollane kiri „VISA“. Uue 
logoga kaardil on allkirjapaneelil ultraviolettvalguses näha horisontaalkirjas kirjutatud sõna „Visa“.  

7.2. Allkirjapaneelile peab olema trükitud Kaardi number või osa sellest ja kontrolljärk (vasakule kaldu). 
Viimased neli numbrit on allkirjapaneeli paremas ülemises nurgas, kohustuslik on ainult kontrolljärk.  

7.3. Kui Kaardi allkirjapaneelil on Kaardi number või osa sellest, siis peab see Kaardi esiküljel oleva Kaardi 
numbriga kokku langema.  

7.4. Allkirjapaneel ei tohi olla vigastatud, kraabitud ja allkirjapaneelil ei tohi olla sõna „VOID“ .  
  
8. Kontrolljärk  

8.1. Kontrolljärk on kolm viimast numbrit allkirjapaneelil, need võivad olla viidud allkirjapaneelilt välja 
eraldi valgele ribale.  

  



14  
  

9. Kiip  
   
    
Maestro  

 
  
  
  
1. Maestro logo  

1.1. Logo asub Kaardi paremas ülemises või alumises nurgas.  
  
2. Kaardi number  

2.1. Kaardi number algab numbriga 5 või 6 ja on 12- kuni 19-kohaline.  
2.2. Kaardi numbrid on Kaardile sisse graveeritud või kõrgtrükis pressitud.  

  
3. Kaardi kehtivus  

3.1. Kaardi kehtivus on Kaardile sisse graveeritud või kõrgtrükis pressitud.  
3.2. Näiteks kehtivusaeg 06/04 näitab, et Kaart kehtib 2004. aasta juuni lõpuni.  

  
4. Kaardi valdaja  

4.1. Kaardi valdaja nimi on Kaardile sisse graveeritud või kõrgtrükis pressitud (Ärikliendi  Kaardil lisaks 
ettevõtte nimi).  

  
5. Kaardi tagakülg  

5.1. Kaardil võivad olla Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide kaubamärgid. Allkirjapaneel ei tohi olla 
vigastatud, kraabitud.  

  
6. Kiip  
   
    
Visa Electron  

 
  
  
  

5   
6   

  

3 
4 1 

8   

  

3 1 
4 

5 

6   
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1. Visa Electroni logo  
1.1. Uus logo asub Kaardi paremas ülemises või alumises nurgas. Uue logoga Kaardil on ultraviolettvalguses 

näha V-täht logol.  
  
2. Kaardi number  

2.1. Kaardi number algab numbriga 4 ja on 16-kohaline.  
2.2. Kaardi numbrid on Kaardile trükitud.  
2.3. Kaardi numbri esimese nelja numbri alla võivad olla trükitud needsamad numbrid, kuid ei pea olema.  

  
3. Kehtivus  

3.1. Kaardi kehtivus on Kaardile sisse graveeritud. Näiteks kehtivusaeg 01/11 näitab, et Kaart kehtib 2011. 
aasta jaanuari lõpuni.  

  
4. Kaardi valdaja  

4.1. Kaardi valdaja nimi on Kaardile sisse graveeritud ja asub Kaardi esi- või tagaküljel.  
  
5. Allkirjapaneel  

5.1. Vana logoga Kaardil on allkirjapaneelil kaldkirjas sinise, punase ja kollasega sõna „Electron“. Uue logoga 
Kaardil on allkirjapaneelil ultraviolettvalguses näha horisontaalkirjas kirjutatud sõna „Visa“.  

  
6. Kaardil on kiri „ELECTRONIC USE ONLY“.  
  
7. Kaardi tagaküljel võib olla kontrolljärk, mis võib asuda allkirjapaneelil või võib olla viidud allkirjapaneelilt välja 

eraldi valgele ribale.  
  
8. Kiip  
  
   
   
    
American Express®   
  
  
1. American Expressi logo  

1.1. American Expressi logo võib asuda Kaardi esi- või tagaküljel.   
1.2. Blue Box Line’i Kaartidel on märk ® logo kõrval.   

  
2. Hologramm   

2.1. American Expressi hologramm on ainult Blue Box Line kaartidel.   
  
3. Kaardi number   

3.1. Kaardi number algab numbritega 37 või 34 ja on 15-kohaline.   
3.2. Esimene numbrigrupp on neljakohaline, teine numbrigrupp kuue- ja kolmas viiekohaline.   
3.3. Kaardi numbrid on Kaardile kõrgtrükis pressitud.   

  
4. Kaardi valdaja   

4.1. Kaardi valdaja nimi on Kaardile kõrgtrükis pressitud.   
  
5. Kehtivusaeg   

5.1. Kaardile on kõrgtrükis pressitud kehtivusaeg.   
5.2. „Valid thru“ näitab, mis ajani Kaart kehtib.   

  



16  
  

6. Batch’i number / turvakood   
6.1. Kaardi esiküljele trükitud neljakohaline number.   
  

7. Allkirjapaneel   
7.1. Allkirjapaneelil on taustaks lainjad jooned, mis on piiritletud valge äärisega.  
7.2. Allkirjapaneelile peab olema trükitud kaardinumber, sama mis kaardi esiküljel.   
7.3. Allkirjapaneel ei tohi olla vigastatud, kraabitud ja allkirjapaneelil ei tohi olla sõna „VOID“.  

  
8. Spetsiaalne märk „AX“   

8.1. Kaardi esiküljele võib olla pressitud spetsiaalne märk „AX”.  
  
9. „Member Since“  

9.1. Kaardi esiküljele võib olla kõrgtrükis pressitud kahekohaline aastaarv, mis ajast kaardiomanik on 
American Expressi liige.   

  
10. Kiip  
   
  

  

  

  

  

  

Äriklienditugi +372 631 2222   
Tööpäevadel 9.00–17.00  
E-post: ariklient@swedbank.ee   

POS-i abi (24 t) +372 613 2300 E-post: 
posabi@swedbank.ee  Koduleht 
www.swedbank.ee  


