Kehtivad alates 02.10.2017

Püsikorralduse lepingu
tingimused

3.2. Pank kannab Lepingus määratud summa Maksepäeval Maksekontolt Saaja kontole vastavalt Lepingu
tingimustele. Kui Maksja on ühe Maksekonto suhtes
teinud Pangale mitu Püsikorraldust, mille Maksepäev on
sama, määrab Püsikorralduste täitmise järjekorra Pank.

1. Mõisted

3.3. Kui Maksepäev langeb päevale, mis ei ole
Arvelduspäev loetakse Püsikorraldus kättesaaduks
järgmisel Arvelduspäeval,

Pank - Coop Pank AS, registrikood 10237832, asukoht
Narva mnt. 4, Tallinn;
Maksja - füüsiline või juriidiline isik, kellele on Pangas
avatud Maksekonto ja kes annab Maksejuhise
Maksekonto debiteerimiseks;
Saaja - füüsiline või juriidiline isik, kellele Maksja teostab
Makseid vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele;
Maksekonto - Maksja nimel maksetehingute täitmiseks
peetav konto.
Maksejuhis - Maksja poolt Pangale antav korraldus
maksetehingu tegemiseks.
Makse - Maksja Maksekontolt Saaja kasuks sooritatav
maksetehing;

3.4. Püsikorralduse täitmise eest maksab Maksja Pangale
teenustasu Panga hinnakirjas ettenähtud ulatuses. Pangal
on õigus debiteerida Maksja Maksekontot nimetatud
teenustasu ulatuses.
3.5. Pank jätab Püsikorralduse täitmata, kui Maksepäeval
ei ole Maksekontol Püsikorralduse ja sellega seotud
teenustasude täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid või
esinevad muud Arvelduslepingus sätestatud Maksejuhise
täitmisest keeldumise alused.
3.6. Püsikorralduse täitmise kohta saab Maksja teavet
Maksekonto
väljavõttelt.
Püsikorralduse
täitmata
jätmisest teavitab Pank Maksjat Arvelduslepingus sätestatud korras.

Püsikorraldus - Maksja kirjalik Maksejuhis Pangale
regulaarseks Maksete teostamiseks püsikorralduse
lepingus fikseeritud tingimustel ja korras;

3.7. Valesti täidetud Maksejuhisest kohustub Maksja
Panka teavitama Arvelduslepingus sätestatud korras.

Leping - käesolev püsikorralduse leping, mis on sõlmitud
Panga ja Maksja vahel;

4. Vastutus

Maksepäev – Lepingus Maksja poolt Maksejuhise
täitmiseks kindlaksmääratud päev.
Arvelduspäev - päev, mil maksja Pank või maksetehingu
täitmisega seotud saaja pank (sealhulgas Maksevahendaja) on maksetehingu tegemiseks vajalikeks arveldusteks
avatud.

2. Üldsätted
2.1. Maksja annab Lepinguga Pangale õiguse teostada
Maksekontolt regulaarseid Makseid Saaja kasuks
vastavalt Lepingu tingimustele. Püsikorralduse alusel
teostatavad Maksed loetakse autoriseerituks Lepingu
allkirjastamisega.
2.2. Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on Maksja ja Panga
vahel sõlmitud Arveldusleping ning selle alusel Maksjale
avatud Maksekonto. Püsikorraldust saab vormistada
ainult Maksekontolt ning ühe Maksekontoga võib siduda
mitu Püsikorraldust.
2.3. Kõikides Panga ning Maksja vahelistes suhetes, mida
käesolevad Lepingu tingimused ei käsitle, juhindutakse
Arvelduslepingu tingimustest ja Panga ja kliendi vaheliste
suhete üldtingimustest, mis on käesoleva Lepingu lisaks.

3. Maksete teostamine
3.1. Panga kohustus Makseid teostada ning Maksja õigus
nõuda Maksete teostamist tekib Lepingus fikseeritud
Maksepäeval.

4.1. Pank vastutab Makse vastavuse eest Lepingu tingimustele.
4.2. Maksja vastutab Püsikorralduses märgitud andmete
õigsuse eest

5. Lepingu kehtivus, muutmine ja
vaidluste lahendamine
5.1 .Leping sõlmitakse tähtajatult või tähtajaliselt, ning
jõustub selle allakirjutamisest Maksja ja Panga poolt.
5.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu
tingimusi, kui ta teatab muudatustest Maksjale eelnevalt
Arvelduslepingus kokkulepitud viisil ja annab temale
vähemalt kahekuulise tähtaja Lepingu ülesütlemiseks. Kui
Maksja ei ole antud tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud,
loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
5.3. Maksjal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada,
esitades Pangale vastavasisulise kirjaliku avalduse Panga
teenindussaalis või internetipanga vahendusel. Leping
lõpeb avalduse saamisele järgneval Arvelduspäeval, kui
Maksja ei ole avalduses määranud selleks hilisemat
tähtpäeva.
5.4. Pangal on õigus tähtajatult sõlmitud Leping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Maksjale kirjalikult
vähemalt kaks (2) kuud ette.
5.5. Leping lõpeb automaatselt järgmistel juhtudel:
5.5.1. kui lõpeb Arveldusleping;
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5.5.2. kui Panka on saabunud teave füüsilisest isikust
Maksja surma kohta;
5.5.3.
Saaja
konto
sulgemisel.
5.6. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist
tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega
rahuldamist.
5.7. Kliendi nõuded, pretensioonid ja kaebused lahendatakse vastavalt Arvelduslepingu tingimustele ja Panga ja
kliendi vaheliste suhete üldtingimustele.

Maksja kinnitab, et on Lepingu tingimustega, Arvelduslepingu tingimustega ning Panga ja kliendi vaheliste suhete
üldtingimustega tutvunud ja nõus.
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