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Makseterminali üüritingimused  

Kehtiv alates 09.06.2016  
  

1 Mõisted   
1.1 Konto on Lepingus nimetatud arvelduskonto.  
1.2 Leping on Terminali üüri kohta Teenindaja ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud Makseterminali üürileping 
koos Makseterminali üüritingimuste ja lisadega.  
1.3 Arvelduspäev on päev, millal Teenusepakkuja oma tegevusi teostab.  
1.4 Kaart on elektrooniline maksevahend, mis võimaldab kaardi valdajal algatada kaupade või teenuste eest 
maksmist või mistahes muud lubatud toimingut.   
1.5 Teenindaja on juriidiline või füüsiline isik, kellega Teenusepakkuja on Lepingu sõlminud.  
1.6 Üldtingimused on dokument, mis sätestab Teenusepakkuja üldtingimusi.  
1.7 Müügikoht on Lepingus nimetatud kauplemise koht, kus Teenindaja müüb kaupu ja/või teenuseid.  
1.8 Hinnakiri on dokument, mis sätestab tasud Teenusepakkuja teenuste ja toimingute eest.  
1.9 Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on peamised Teenusepakkuja poolt kliendiandmete töötlemise 
põhimõtted ja tingimused, mis on koostatud eraldi dokumendina või integreeritud Üldtingimustesse.  
1.10 Üüritasu on Lepingus kindlaks määratud tasu, iga Terminali kohta eraldi, mida Teenindaja maksab 
Teenusepakkujale Terminali kasutamise eest. Üüritasu ei sisalda käibemaksu. Käibemaks lisatakse Üüritasule, 
mida Teenindaja maksab Teenusepakkujale summas, mis on arvutatud vastavalt Teenusepakkuja 
registreerimise riigis kohalduvale seadusandlusele.   
1.11 Teenusepakkuja on Swedbank AS, registrikood 10060701, juriidiline aadress Liivalaia 8, Tallinn 15040.  
1.12 Terminal on käesolevas Lepingus nimetatud seade, mis võimaldab kaardi valdajal anda Kaarti kasutades 
korraldus makse algatamiseks kaupade või teenuste eest või mistahes muuks lubatud toiminguks Terminali 
kaudu.  
  

2 Lepingu objekt   
2.1 Leping reguleerib suhteid Teenusepakkuja ja Teenindaja vahel Terminali üüri ja muude ülalmainituga 
seotud tingimuste suhtes.  
2.2 Terminali kasutamise eeltingimus on kehtiv Teenindaja ja Teenusepakkuja kontserni kuuluva ettevõtte 
vahel sõlmitud maksekaartide teenindamise leping.  
2.3 Teenusepakkuja annab Terminali kasutusse ja Teenindaja võtab Terminali kasutusse vastavalt Lepingus 
toodule. Informatsioon iga Teenindaja Müügikohas kasutusel oleva Terminali kohta on kindlaks määratud 
Lepingus ning Terminali üleandmise ja vastuvõtmisaktis, mis on Lepingu lahutamatu osa.  
2.4 Terminali üüriperiood on kindlaks määratud Lepingus.   
  

3 Terminalide kasutusotstarve ja üleandmine  
3.1 Teenindaja võib Terminali kasutada ainult kaardivaldajale Kaardimakse algatamise võimaldamiseks 
kaupade ja teenuste eest või muu Terminali kaudu lubatud toimingu jaoks Teenindaja ja Teenusepakkuja 
kontserni kuuluva ettevõtte vahel sõlmitud maksekaartide teenindamise lepingu alusel ning Terminali 
kasutusjuhendis toodud tingimustel ja korras. Terminali kasutusjuhend on Lepingu lahutamatu osa.  3.2 
Terminali üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisega Teenindaja kinnitab, et a) ta on Terminali 
Teenusepakkujalt vastu võtnud, Terminal on töökorras, sellel ei ole vigu ja see vastab  kasutusotstarbele, b) 
Teenindaja on saanud Terminali kasutamiseks vajaliku koolituse, ja c) Teenindaja on Terminali kasutusjuhendi 
vastu võtnud, sellega tutvunud ja kohustub sellega vastavuses olema. Terminali üleandmise ja vastuvõtmise 
akti võib Teenusepakkuja nimel allkirjastada Teenusepakkuja poolt määratud kolmas isik.   
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4 Terminali paigaldamine  
4.1 Teenusepakkuja kohustub Terminali paigaldama Lepingus kindlaks määratud Müügikohta Teenindajaga 
eelnevalt kokku lepitud ajal. Teenusepakkuja võtab Teenindajaga ühendust paigaldamise kuupäeva kokku 
leppimiseks 5 (viie) Arvelduspäeva jooksul alates a) kuupäevast, kui esialgne Leping Müügikoha kohta punkti 
11.1 kohaselt jõustub, või b) sama Lepingu Müügikoha  muutmise (loobumise) kuupäevast.  
4.2 Teenindaja lubab Teenusepakkujal või Teenusepakkuja poolt määratud kolmandal isikul paigaldust läbi viia 
ja tagab:  
4.2.1 ligipääsu paigalduskohale Teenindajaga kokku lepitud ajal;  
4.2.2 Terminali kasutamiseks vajalike sidevahendite/liinide ja toiteallika olemasolu;  
4.2.3 Teenusepakkuja poolt paigaldusruumidele kehtestatud nõudmiste järgimise.  
4.3 Kui Teenindaja ei ole vastavuses punktis 4.2 esitatud nõudmistega, on Teenusepakkujal õigus keelduda 
Terminali paigaldamisest.  
  

5 Terminali hooldus ja turvalisus  
5.1 Teenindaja kasutab Terminali heaperemehelikult ja vastavuses Terminali kasutamise eesmärgiga ning ei 
anna Terminali mistahes kolmanda isiku kasutusse.   
5.2 Teenindaja peab võimaldama, et tingimused Terminali asukohas ei põhjusta Terminalile mistahes 
kahjustusi.  
5.3 Teenindaja on kohustatud olema vastavuses kõigi Teenusepakkuja Terminali kasutamise, hoolduse ja 
turvalisusega seotud ettekirjutuste ja korraldustega.  
5.4 Teenindaja tagab Terminali turvalisuse ja puutumatuse ja kannab täielikku vastutust piisavate 
turvameetmete mitte rakendamisest tulenevate kahjude eest.  
5.5 Välja arvatud juhul, kui Lepingus on teisiti kokku lepitud, ei tohi Teenindaja muuta Terminali asukohta ilma 
Teenusepakkuja eelneva nõusolekuta.   
5.6 Teenindaja ei tee ega luba Terminalile ega tarkvarale Terminalis teha mistahes muudatusi ilma 
Teenusepakkuja eelneva nõusolekuta.   
5.7 Teenindaja maksab kõik andmesidega jne seotud kulud, mis on Terminali kasutamise jaoks vajalikud.  
5.8 Teenindaja kasutab Terminali Lepingu alusel vaid seaduslikeks ja eetilisteks tegevusteks, mis ei tekita mingil 
viisil kahju või kahjustusi Teenusepakkuja, Teenusepakkuja kontserni kuuluva ettevõtte, rahvusvahelise 
kaardiorganisatsiooni ja/või mistahes teiste isikute heale nimele või mainele.  
  

6 Terminali hooldus ja rikete kõrvaldamine  
6.1 Teenindaja teavitab Teenusepakkujat viivitamatult mistahes ja kõigist asjaoludest, mis kahjustavad või 
võivad kahjustada Terminali, samuti asjaoludest, mis võivad olla vajalikud Terminali hoolduseks või vea 
kõrvaldamiseks.  
6.2 Terminali kasutamine on keelatud Terminali rikke korral või kui Terminali kasutamine on häiritud 
sidevõrkude mittetoimimise või madala kvaliteedi tõttu. Selliste vigade ilmumisel on Terminali kasutamine 
keelatud kuni vead on kõrvaldatud.   
6.3 Teenusepakkuja teostab Terminali jooksvat hooldust ja mistahes vigade kõrvaldamist. Teenindaja hüvitab 
Teenusepakkujale kõik a) Teenindaja ja/või mistahes kolmanda isiku tegevuse ja/või b) Teenindaja poolt oma 
kohustuste mitte täitmise ja/või c) vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kulutused.   
6.4 Teenusepakkuja valib, kuidas Terminali viga kõrvaldada: kas Terminali parandades või asendades.  
6.5 Teenindaja võimaldab Teenusepakkuja esindajale ligipääsu Müügikohas, et kontrollida Terminali 
seisukorda, teostada Terminali jooksvat hooldust või kõrvaldada selle viga.   
6.6 Teenusepakkuja on kohustatud alustama Terminali vea kõrvaldamist hiljemalt Teenindajalt vastava teate 
saamisele järgneval Arvelduspäeval. Teenusepakkuja on kohustatud tegema kõik vajaliku, et kõrvaldada viga 
lühima võimaliku ajaga.   
6.7 Teenindajal on õigus saada esialgset nõu Terminali kasutamise kohta Arvelduspäevadel vahemikus 9:00 
kuni 17:00.  
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6.8 Teenusepakkuja esindaja on kohustatud esitama Teenindajale tõendi või mistahes muu dokumendi, mis 
tõendab Teenusepakkuja poolse volituse olemasolu. Teenindaja on kohustatud kontrollima, kas isik on 
nõuetekohaselt volitatud enne ligipääsu võimaldamist Terminalile, võttes Teenusepakkujaga ühendust 
Teenusepakkuja poolt antud telefoninumbril.   
  

7 Üüritasu ja arveldamine   
7.1 Teenindaja maksab Teenusepakkujale Lepingus nimetatud Üüritasu.   
7.2 Kui Lepingus kokku lepitud Terminali üüriperiood on tähtajatu või fikseeritud pikemaks perioodiks kui üks 
kuu, on Lepingus kokku lepitud Üüritasu igakuine tasu (välja arvatud, kui Lepingus on kokku lepitud teisiti). 
Juhul, kui Lepingus kokku lepitud Terminali üüriperiood on lühem, kui üks kuu, kohaldub Lepingus kokku 
lepitud Terminali Üüritasu Lepingus kokku lepitud Terminali üüriperioodiks.   
7.3 Juhul, kui Lepingus on kokku lepitud, et Terminali üüriperiood on tähtajatu, kohaldatakse järgnevat 
Üüritasu arvestamise loogikat:   
7.3.1 Kui Terminal on Müügikohta paigaldatud enne kuu 10. kuupäeva (k.a), kuulub jooksva kuu Üüritasu 
maksmisele täies ulatuses. Kui Terminal paigaldatakse Müügikohta pärast kuu 10. kuupäeva (v.a), kuulub 
Üüritasu maksmisele alates järgmise kuu esimesest päevast.   
7.3.2 Kui Leping või mistahes konkreetse Terminali kasutamine lõpetatakse (või sellest taganetakse) enne 
jooksva kuu 10. kuupäeva (k.a), ei arvesta Teenusepakkuja Üüritasu jooksva kuu eest. Kui Leping või mistahes 
konkreetse Terminali kasutamine lõpetatakse pärast kuu 10. kuupäeva (v.a), kuulub jooksva kuu Üüritasu 
maksmisele täies ulatuses.   
7.4 Teenusepakkuja debiteerib jooksva kuu Üüritasu Teenindaja Kontolt Teenusepakkuja poolt määratud 
maksekuupäeval. Lepingu sõlmimise ajal on Üüritasu maksekuupäevaks iga kuu 24. kuupäev. Teenusepakkujal 
on õigus Üüritasud debiteerida kohe pärast Terminali üüriperioodi lõppu või Terminali üüriperioodile järgneval 
maksekuupäeval Terminali üürimisel lühemaks perioodiks kui üks kuu.   
7.5 Teenindaja peab tagama, et Kontol oleks Üüritasu kogusumma hoolimata sellest, kas selle maksekuupäev 
on Arvelduspäev või mitte.  
7.6 Teenusepakkujal on õigus ilma Teenindaja täiendava nõusolekuta debiteerida Üüritasu ning ka kõik muud 
käesoleva Lepingu alusel Teenindaja poolt Teenusepakkujale makstavad summad (sealhulgas trahv punkti 8.3 
kohaselt) Kontolt või kui Kontol ei ole piisavalt vahendeid, siis Teenindaja mistahes muult arvelduskontolt 
Teenusepakkuja juures, vajadusel konverteerides raha Teenusepakkuja sel ajal kehtiva valuutavahetuskursi 
kohaselt ning vaieldamatul alusel. Teenindaja ei saa antud õigust tagasi võtta .   
7.7 Teenusepakkuja esitab arve 10 (kümne) kalendripäeva jooksul Üüritasu debiteerimise kuu lõpust või 
Üüritasu debiteerimisest. Teenindaja teavitab Teenusepakkujat koheselt, kui see ei ole arvet kätte saanud 
eelnevalt mainitud päevaks. Lepingu allkirjastamisega väljendab Teenindaja oma nõusolekut saada arve 
Swedbanki ärikliendi internetipanga kaudu. Teenindaja saab muuta arve kättesaamise kanalit, esitades 
Teenusepakkujale vastavasisulise sooviavalduse.  
  

8 Terminali tagastamine ja vastutus  
8.1 Teenindaja on kohustatud Terminali tagastama Teenusepakkujale 2 (kahe) Arvelduspäeva jooksul Lepingu 
või kõigi või mistahes konkreetse Terminali üüriperioodi lõppemise kuupäevast.  
8.2 Terminali tuleb Teenusepakkujale tagastada samas seisukorras, kui nad olid paigaldamise ajal, võttes 
arvesse tavapärast kulumist.  
8.3 Teenindaja on kohustatud maksma Teenusepakkujale leppetrahvi, mis võrdub Terminali üleandmise ja 
vastuvõtmise aktis toodud Terminali väärtusega, kui Teenindaja ei tagasta Terminali Teenusepakkujale 
kooskõlas Lepinguga hiljemalt 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul või kui Terminal ei vasta Makseterminali 
üüritingimustele (nt kui Terminal on hävinud, kasutuskõlbmatu või muul viisil kahjustatud).  
8.4 Teenusepakkuja ei vastuta mistahes tagajärgede eest, kui sidevõrke või mistahes muud Terminali 
nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud teenused (toiteallikas jne) ei toimi või kasutatavuse kvaliteet on kehv.  
8.5 Kui Teenindaja kontodel olevad vabad vahendid on ebapiisavad Üüritasu ja/või mistahes muude Lepingu 
alusel tasumisele kuuluvate summade debiteerimiseks, on Teenusepakkujal õigus arvestada viivist 
(leppetrahvi) kokkuleppeta kontojäägi ületamise eest või tähtaegselt tasumata summalt määras, mis on 
aluseks intressi arvestamisele vastavalt Hinnakirjale.  
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8.6 Teenusepakkuja vastutab ainult Teenusepakkuja süü tõttu tekkiva otsese varalise kahju eest.  
  

9 Lepingu muudatused  
9.1 Teenusepakkujal on õigus Lepingut ühepoolselt muuta teavitades Teenindajat muudatustest 
Teenusepakkuja poolt määratud viisil vähemalt 1 (üks) kuu ette.  
9.2 Kui Teenindaja ei nõustu Lepingu muudatustega on Teenindajal õigus Leping üles öelda Lepingu punktis 
9.1 nimetatud tähtaja jooksul.  
9.3 Kui Teenindaja ei ole Lepingut üles öelnud Lepingu punktis 9.1 nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et 
Teenindaja  on muudatustega nõus.  
  

10 Konfidentsiaalsus  
10.1 Lepingu pool ei või avalikustada konfidentsiaalset informatsiooni mistahes kolmandale isikule ilma teise 
poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. Konfidentsiaalse informatsioonina käsitlevad pooled Lepinguga seotud 
turvanõudeid, tehnilisi andmeid ja mistahes muud teise poole tegevusega seotud informatsiooni, kogemusi, 
oskusteavet ja ärisaladusi.  
10.2 Teenindaja tagab konfidentsiaalse informatsiooni turvalisuse ja on vastutav mistahes kahju ja/või trahvide 
eest Teenusepakkujale, mis tekib Teenindaja poolt ebapiisavate turvameetmete kasutamisest ja/või 
konfidentsiaalse informatsiooni avaldamise tulemusena.  
10.3 Pool võib konfidentsiaalset informatsiooni avaldada kolmandale isikule vaid juhul, kui seda nõuab 
Teenusepakkuja registreerimise riigi kohalduv seadusandlus. Teenusepakkujal on õigus avaldada 
konfidentsiaalset informatsiooni kolmandale isikule vastavalt Teenusepakkuja Üldtingimustes ja 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes sätestatule ja/või rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni nõudmistele.  
  

11 Lepingu kehtivus ja lõpetamine   
11.1 Esialgne Leping Müügikoha kohta jõustub ja on pooltele siduv 3. (kolmandal) Arvelduspäeval pärast 
Lepingu allkirjastamist/kinnitamist, kui Teenusepakkuja poolt pärast esialgse Lepingu allkirjastamist teostatud 
vastavuskontrolli tulemus on positiivne, st Teenusepakkuja ei ole Teenindajat teavitanud negatiivsest 
tulemusest. Teenusepakkuja teostab vastavuskontrolli 3 (kolme) Arvelduspäeva jooksul pärast esialgse 
Lepingu allkirjastamist ja teavitab Teenindajat sellest, kui vastavuskontrolli tulemus on negatiivne. Kui 
vastavuskontrolli tulemus on negatiivne, siis Leping ei jõustu.   
11.2 Leping kehtib Lepingus nimetatud tähtajani.  
11.3 Kummalgi poolel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda teavitades teist poolt sellest kirjalikult vähemalt 
1 (ühe) kuu ette.  
11.4 Kui pool ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi on kannatanud poolel õigus Leping koheselt üles 
öelda teavitades sellest teist poolt.  
11.5 Teenusepakkujal on õigus Leping koheselt ühepoolselt peatada või üles öelda, kas täielikult või osaliselt, 
teavitades sellest Teenindajat Teenusepakkuja poolt määratud viisil, kui: 11.5.1 Teenindaja on 
Teenusepakkujale esitanud valeandmeid;   
11.5.2 Teenindaja ei täida oma käesolevas Lepingus või mistahes muus Teenusepakkuja või Teenusepakkuja 
kontserni kuuluva ettevõttega sõlmitud lepingus sätestatud kohustusi;  
11.5.3 Teenindaja ei maksa Üüritasu rohkem kui 2 (kaks) järjestikust kuud või Üüritasu tähtajaks tasumata 
summa on võrdne või suurem kui 2 (kahe) kuu Üüritasu;  
11.5.4 Teenindaja on Teenusepakkuja arvamusel seotud ebaseaduslike tegevustega;   
11.5.5 ilmnevad või aset leiab mistahes asjaolud või sündmus (nt tulevane maksejõuetus-, pankroti- või 
likvideerimismenetlus), mis Teenusepakkuja põhjendatud hinnangul võib takistada Teenusepakkuja õiguste 
realiseerimist Teenindaja suhtes või tuua kaasa Lepingust tulenevate tegevuste ja kohustuste mitte täitmise 
Teenindaja poolt;  
11.5.6 ilmnevad muud Teenusepakkuja Üldtingimustes nimetatud sündmused;  
11.5.7 Teenindaja ja Teenusepakkuja kontserni kuuluva ettevõtte poolt ja vahel sõlmitud maksekaartide 
teenindamise leping peatatakse või öeldakse üles osaliselt või täielikult.  
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11.6 Kui Teenusepakkujal on Lepingu rikkumise tõttu õigus rakendada Lepingu üles ütlemise ja/või peatamise 
meetmeid, valib Teenusepakkuja sellised meetmed omal äranägemisel.  
11.7 Lepingu lõppemine või üles ütlemine ei mõjuta mistahes enne Lepingu lõppemist või üles ütlemist 
tekkinud rahaliste nõuete sissenõudmist või rahuldamist.   
  

12 Muud sätted   
12.1 Kui käesoleva Lepingu tulemusena, seoses käesoleva Lepingu, muudatuste, rikkumise, loobumise, 
õiguspärasuse, jõusoleku või tõlgendamisega peaks tekkima mistahes vaidlus, lahkarvamus või nõue, 
lahendatakse see läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu vaidlust lahendada läbirääkimiste teel, 
lahendatakse see nõude esitaja valitud kohtus Teenusepakkuja registreerimise riigi seadusandluses 
ettenähtud korra kohaselt.  
12.2 Pooltevahelisi õigussuhteid reguleerib Teenusepakkuja registreerimise riigi seadusandlus.  
12.3 Teenindaja kohustub põhjendamatu viivituseta Teenusepakkujat teavitama muudatusest Teenindaja või 
selle emaettevõtte omandi suhtes, mis ületab 10 % (kümme protsenti) ja asjaoludest, mis võivad takistada 
Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist.  
12.4 Teenusepakkujal on õigus oma Lepingust tulenevaid õiguseid ja/või kohustusi loovutada täielikult või 
osaliselt mistahes kolmandale isikule ja Terminale kolmandale isikule müüa ilma Teenindaja eelneva 
nõusolekuta.  
12.5 Teenindajal ei ole õigust oma Lepingust tulenevaid õigusi loovutada täielikult või osaliselt mistahes 
kolmandale isikule ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta.  
12.6 Teenusepakkujal on õigus oma Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks kasutada kolmandat 
isikut.  
12.7 Kõigis Lepingus mitte käsitletud küsimustes kohalduvad Teenusepakkuja Üldtingimused, Hinnakiri ja 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted, mis moodustavad Lepingu lahutamatu osa. Eelpoolmainitud 
dokumendid on Teenindajale kättesaadavad Teenusepakkuja kodulehel ja Teenusepakkuja kontorites.   
12.8 Lepingu allkirjastamisega kinnitab Teenindaja, et ta on kõigi Makseterminali Üüritingimustes viidatud 
dokumentidega tutvunud (sealhulgas punktis 12.7 nimetatud dokumendid) ja nõustub eelpoolmainitud 
dokumentidega.  
  


