Tingimused
Kehtib alates 16.05.2022
Programm Mastercard Pay & Get Rewards Eestis
Programmi kampaania eeskirjad („eeskirjad“)

Sissejuhatus – MASTERCARD EUROPE SA, mille registrijärgne asukoht on Chaussee de Tervuren 198 a,
Waterloo, Belgia, ettevõte nr 0448.038.446 („Mastercard Company“) kui välisriigi juriidiline isik
tutvustab Eestis programmi Mastercard Pay & Get Rewards („programm“).

Programm algab 16. maist 2022 ja lõpeb 16. juunini 2022 (viimane sobilik tehingu kuupäev) / 30.
juunini 2022 (viimane raha tagasimaksete kuupäev).
Finantsteenuste tingimustega tutvumiseks ja vajadusel eksperdiga konsulteerimiseks minge
osalevate pankade veebisaitidele nende valitud vormis.

Nendes eeskirjades kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses.
Konto – kaardi konto, mis on avatud emitendi kaardiomaniku nimel.
Leping – emitendi kaardiomaniku ja tema emitendi vaheline leping kaardi väljastamise kohta.
BIN – panga tunnusnumber.
Kaart – Mastercardi deebetkaart (sh deebet-kommertskaardid), mis on välja antud füüsilise isiku
nimel, millel on Mastercard Company kaubamärk ja mille väljastab emitent. Kaart ei tähenda panga
või muu makseasutuse väljastatud mittelaaditavaid ettemakstavaid kaarte.
Tagasimaksmine on krediiditehing, mis on emitendi kaardiomanikule selle programmi raames
kättesaadav.
Piiriülene kaupmees (e-kaubandus) – kaupmees, kelle registrijärgne asukoht on väljaspool Eestit, kes
töötleb kaardimakseid väljaspool Eestit.
Kodumaine kaupmees – iga Eestis registreeritud asukohaga kaupmees, kes töötleb kaardimakseid
Eestis.
Abikõlblikud ostud – kõik ostud, mis on tehtud internetis, st interneti teel kaardi abil, järgides neid
eeskirju.
Kirjalik – kirjalik side, sealhulgas elektroonilisel kujul (nt e-kirjad).
Emitent – kaardi väljastanud pank või muu makseasutus, nimelt: Coop Pank AS
Emitendi kaardi omanik – füüsiline isik või juriidiline isik, kelle nimel avab emitent konto.
Mastercard Company – ettevõte MASTERCARD EUROPE SA.
Programm – püsikliendiprogramm Mastercard Pay & Get Rewards Eestis, mis võimaldab teenida raha
tagasi sobilike ostude eest.
Veebisait tähendab veebilehte, mis on kättesaadav aadressil www.mastercard.hr.

Registreerimine ja tagasimaksmine (raha tagastamine) – tehes abikõlbliku ostu, on emitendi
kaardiomanikul programmi ajal õigus osaleda selles programmis, nõustuda siinsete eeskirjadega ja
saada reklaamisoodustust (tagasimaksmine) vastavalt eeskirjadele (nagu allpool määratletud).
Kaardid saavad 3 eurot raha tagasi (fikseeritud, ühekordne auhind) pärast internetiostu tegemist
vähemalt 50 euro või sellest suurema summa eest (või selle ekvivalendi eest erineva tehinguvaluuta
puhul).
Kahtluste vältimiseks sõltuvad kaardi poolt kodumaiste ja piiriüleste kaupmeeste e-poodides tehtud
ostuga seotud piirangud eranditult igast emitendist.
Programmist välja jäetud kanded:
MoneySendi riigisisene, MoneySendi riikidevaheline, MoneySendi rahastamine, käsitsi sularaha
väljamaksed – kliendi finantsasutus, automatiseeritud sularaha väljamaksed – kliendi finantsasutus,
maksumaksed, hasartmängutehingud, rahaülekanne – kaupmees, kvaasi sularaha – kliendi
finantsasutus, kvaasi sularaha – kaupmees, kaup ja teenused – kliendi finantsasutus, maksetehing,
maksetehing – kaupmees, POI rahastamistehingud (välja arvatud MoneySend), hasartmängud –
hobuste võiduajamine, koerte võidujooks, mitte-spordi Interneti-hasartmängud, PSP - liikmemakse
tehing, kaugsalvestatud väärtuskoormus, kaugsalvestatud väärtuskoormus, hasartmängutehing,
rahaülekande kaupmees\viisa rahaülekanne OCT-d, liikme finantsasutuse kaubad ja teenused \Viisa
rahaülekande OCT-d.

Tagasimaksmise õigust vastavalt sellele programmile võivad emitendi kaardiomanikud kasutada
ainult üks kord programmi iga perioodi kohta.
Mastercard Company ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud emitendi kaardiomaniku ning
kodumaise ja/või piiriülese kaupmehe või emitendi vahelisest suhtlusest seoses abikõlblike ostudega.
Summa 3,00 eurot individuaalse preemiana kaardi kohta kannab emitent emitendi kaardiomanikule.
Osalemine – programmis osalemiseks peavad emitendi kaardiomanikud järgima lepingu sätteid ning
siinseid eeskirju ja kaart, millega emitendi kaardiomanikud on programmis registreeritud, peab
olema aktiivne. Kui kaardi väljastaja tühistab või blokeerib kaardi, võidakse kaardiomaniku
programmis osalemine peatada. Mastercard Company võib tühistada emitendi kaardiomaniku
osalemise programmis ja tühistada iga tagasimaksmise (välja arvatud raha tagasimakse, mis on
emitendi kaardiomaniku kontole juba tasutud), kui emitendi kaardiomanik ei täida kas või ühte
eeskirjadest.
Teave – emitendi kaardiomanik võib kontrollida saadud raha tagasisaamist emitendi esitatud mis
tahes võimalikul viisil (näiteks mobiilipangast, internetipangast, elektroonilise väljavõttena või mõnel
muul viisil).
Raha tagasisaamise õiguste peatamine – teatud tingimustel võivad emitendi kaardiomanikud kaotada
õiguse raha tagasi teenida.
Raha tagasisaamise võib kohe tühistada, kui esineb üks järgmistest olukordadest: Emitendi
kaardiomanikud rikuvad lepingu sätteid oma emitendiga; sobilik ostu tagasimakse; emitendi
kaardiomanikud rikuvad kõiki siinsete tingimuste sätteid.

Peatamise kestuse ja tingimused määrab Mastercard Company. Emitendi kaardiomanike taotluse
korral teavitab emitent emitendi kaardiomanikku raha tagasivõtmise tühistamisest või raha
tagasiteenimise õiguse peatamisest.
Osalemise lõpetamine – konto või kaardi sulgemist loetakse emitendi kaardiomaniku sooviks
lõpetada programmis osalemine. Mastercard Companyl on igal ajal programmi ajal õigus lõpetada
emitendi kaardiomaniku osalemine programmis.
Muudatused ja lõpetamine – Mastercard Company võib siinseid eeskirju igal ajal muuta. Sellised
muudatused avaldatakse veebilehel. Muudatused jõustuvad kohe pärast asjakohase teabe
postitamist veebilehel, välja arvatud juhul, kui veebilehel on teisiti märgitud.
Mastercard jätab endale õiguse programm lõpetada, kui ilmnevad asjaolud, mille esinemisest
Mastercard ei teadnud või ei saanud ette teada, mida ta ei saanud ära hoida või kõrvaldada, näiteks
loodusõnnetused, epideemiad, rahvarahutused, sõjategevus, valitsuse tegevused vastavalt neile
esitatud kohustuste tõttu jne ning millised asjaolud mõjutavad otseselt või kaudselt finantsturgu ja
valuutade stabiilsust, nt sätete eraldatavus. Kui nende eeskirjade või nende osade mis tahes sätet
peetakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, siis selline säte eemaldatakse siinsetest
eeskirjadest ja see ei mõjuta ühegi teise sätte õiguslikku jõudu ja jõustatavust. Need eeskirjad
asendavad kõiki varasemaid kokkuleppeid, teadaandeid ja avaldusi programmi kohta. Kui programmi
üksikasjad ei vasta neile eeskirjadele või on nendega vastuolus, siis on eeskirjad ülimuslikud, kui ei
ole sätestatud teisiti. Mastercard Company suutmatus kasutada oma õigusi vastavalt siinsetele
eeskirjadele ei toimi tema loobumisena sellistest õigustest.
Kohaldatav seadus ja keel - need eeskirjad on koostatud eesti keeles ja nende suhtes kohaldatakse
Eesti Vabariigi seaduseid.

