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1. MÕISTED
Arvelduspäev - päev, mil Pank,  tema maksevahendajad ja saaja

pank on tehingute tegemiseks avatud. Üldjuhul on arvelduspäev iga
kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti ega ülekantava

valuuta päritolumaa rahvus- ega riigipüha, ega üleeuroopalise

arveldussüsteemi TARGET2 puhkepäev, kui ülekantav valuuta on

euro;

Hinnakiri – Panga teenuste hinnakiri, mis on avaldatud Panga

kodulehel;
Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Pangaga

Lepingu;

Konto – Kliendi nimele avatud ja tema maksetehingute täitmiseks

peetav Arvelduskonto;

Leping – Panga ja kliendi vahel sõlmitud arvelduskonto- e

arveldusleping, mille lahutamatuks osaks on käesolevad Tingimused
ja Maksetingimused;

Maksekorraldus (maksejuhis) – igasugune maksetehingu tegemise

korraldus (maksekorraldus, välismaksekorraldus), mille maksja

annab Pangale. Maksekorralduse võib anda ka saaja kaudu;

Maksetingimused – Panga poolt kehtestatud tingimused, milles

sätestatakse maksete tegemise kord;
Pank – AS TBB Pank, registrikood 10237984, juriidiline aadress:

Vana-Viru 7, Tallinn, 15097;

Pooled – Klient ja Pank üheskoos;

Saaja – juriidiline või füüsiline isik, kes on Maksekorralduse kohaselt

soodustatud isik;

Tingimused – käesolevad Lepingu tingimused
Tehing – tegevus, mille tulemusena kontot krediteeritakse või

debiteeritakse e maksetehing;

Vahendid – Kliendi Kontol olev raha e maksevahendid;

Üldtingimused – Panga Üldtingimused, mis on avaldatud Panga

kodulehel.

2. ÜLDSÄTTED
2.1. Tingimused reguleerivad Konto avamise, haldamise ja

kasutamise üldist korda. 

2.2. Konto on Kliendile Pangas avatud arvelduskonto, millel Pank 

hoiab Kliendile kuuluvaid ja talle laekuvaid rahalisi vahendeid. 

Klient võib oma nimel avada mitu Kontot. Erinevates valuutades 
Tehingute tegemiseks avatakse eraldi Kontod. 

2.3. Konto avatakse Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu alusel 

selle allakirjutamise hetkel vastavalt Tingimustele ja Panga 

poolt kehtestatud korrale.  Leping on tähtajatu kui Pooled ei lepi 

kokku teisiti. Pank annab Kontole numbri oma äranägemisel 

(kordumatu tunnus). 
2.4. Konto avamiseks esitab Klient Pangale viimase poolt 

kehtestatud nõuete kohaselt vajalikud andmed ja dokumendid 

isiku tuvastamiseks. Pank tuvastab Kliendi või tema esindaja 

vastavalt Panga üldtingimuste sätetele. 

2.5. Kui ilmnevad asjaolud, mis takistavad Pangas Konto avamist, 

on Pangal õigus keelduda Konto avamisest seni, kuni 
takistavad asjaolud on kõrvaldatud. 

2.6. Kõikides Kontoga seotud Panga ja Kliendi vahelistes suhetes, 

mida Tingimused ei käsitle, juhindutakse Panga 

üldtingimustest, Maksetingimustest, Hinnakirjast ja Eesti 

Vabariigi õigusaktidest. 

2.7. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Arvelduskontolepingu 
tingimusi, teatades muudatustest Kliendile vähemalt kaks (2) 

kuud ette Panga teenindusaalides ja Panga kodulehel 

www.tbb.ee. 

3. KONTO KASUTAMINE

3.1. Pank krediteerib Kontot, kui Pank saab makse, mille määratud 

saajaks on Klient, ning debiteerib Kontot kui Klient või tema 

poolt Konto Vahendeid käsutama volitatud isik  esitab 
maksejuhise Konto debiteerimiseks vastavalt Tingimuste ja 

Maksetingimuste sätetele. Pank peab Kliendi Konto 

krediteerimiste ja debiteerimiste kohta arvestust. 

3.2. Kliendil on õigus Kontol olevaid Vahendeid käsutada isiklikult 

või seadusliku või volitatud esindaja kaudu. 

3.3. Klient või tema esindaja peavad tõendama Konto kasutamise 
volitusi vastavalt Panga poolt kehtestatud korrale ja nõuetele. 

Pank ei ole kohustatud aktsepteerima Maksekorraldust või 

tegema Tehingut, kui Klient või tema esindaja ei tõenda oma 

volitusi või on alust arvata, et isikul, kes kavatseb Kontot 

kasutada, puuduvad selleks volitused. Sellisel juhul ei loeta 

Panka oma kohustusi rikkunuks ning Pank ei vastuta 
Maksekorralduse täitmata jätmise eest. 

3.4. Maksekorralduse andmisel esitab Klient Panga poolt nõutud 

andmed makse Saaja ja maksetehingu kohta. 

3.5. Pank täidab Kliendi Maksekorralduse vastavalt Kliendi poolt 

edastatud Saaja kontonumbrile. Pank ei vastuta kui Kliendi 

esitatud vigase või puuduliku kordumatu tunnuse tõttu alusel  
täidetakse Maksekorraldus valele Saajale või kui 

Maksekorralduse täitmine viibib Kliendi poolt esitatud vigase või 

puuduliku kordumatu tunnuse tõttu. 

3.6. Pangale edastatud Maksekorraldus on Kliendile siduv, kui ta on 

selle täitmiseks andnud nõusoleku (autoriseerinud 

Maksekorralduse). Panga teenindussaalis antud 
Maksekorralduse täitmiseks annab Klient maksekorraldusele 

allkirja. Maksekorralduse ja nõusoleku andmine elektrooniliste 

maksevahendite (krediit-, deebetkaart ja internetipank) ning 

muude sidevahendite abil toimub vastavalt Panga ja Kliendi 

kokkulepetele. 

3.7. Maksekorraldus on Pangale siduv selle kättesaamise hetkest. 
Kui Pank saab elektroonilise maksevahendi abil edastatud 

Maksekorralduse kätte päeval, mis ei ole arvelduspäevaks, 

loetakse Maksekorraldus kätte saaduks järgneval 

arvelduspäeval. Klient võib Maksekorralduse tagasi võtta kuni 

selle kättesaamiseni Panga poolt. Panga poolt täidetud 

Maksekorralduse parandamine ja tühistamine toimub Kliendi 
kulul ja riskil. Maksekorralduste tagasivõtmise täpsem kord on 

reguleeritud Maksetingimustes. 

3.8. Pank teostab Tehinguid Kliendi Kontol valuutas, milles on 

avatud vastav Konto. Kui sissetuleva ülekande valuuta on 

Konto valuutast erinev, on Pangal õigus Tehingu käigus 

konventeerida makse summa vastava Konto valuutasse Panga 
poolt kehtestatud vahetuskursi alusel. 

3.9. Pangal on õigus nõuda enne Maksekorralduse täitmiseks 

võtmist Kliendilt dokumentaalset kinnitust tehingu tegemiseks 

kasutatavate Vahendite seadusliku päritolu kohta. 

3.10. Kliendil on õigus saada teavet Maksekorralduse täitmise tähtaja 

ja tasude kohta enne, kui Pank alustab Maksekorralduse 
täitmist. Täidetud Maksekorralduse ja laekunud maksete kohta 

saab Klient jooksvalt teavet Panga teenindussaalidest ja 

internetipangast. 

3.11. Klient kohustub Panka teavitama autoriseerimata ja/või valesti 

täidetud Maksekorraldusest viivitamata pärast sellest teada 

saamist, kuid mitte hiljem, kui 13 (kolmeteist) kuu jooksul, alates 
konto debiteerimisest. Hilisema teavituse korral kaotab Klient 

õiguse esitada Maksekorraldusega seotud vastuväiteid. 

3.12. Kliendil on õigus teostada Tehinguid Kontol olevate Vahendite 

arvelt. Klient kohustub tagama Maksekorralduste täitmiseks ja 

teenustasu tasumiseks piisavate Vahendite olemasolu Kontol. 
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Klient maksab Pangale Hinnakirja kohast viivist juhul, kui Kontol 

tehtud Tehingute või teenustasude kohaldamise tulemusena 

ületatakse Konto vaba jääki. 
3.13. Kui Kontol puudub Maksekorralduse täitmiseks ja sellega 

seotud teenustasu tasumiseks vajalikud Vahendid, peab Pank 

Maksekorralduse täitma üksnes juhul, kui Pangaga on selles 

kokku lepitud. Arvelduskrediidi andmine ja selle tingimused 

sätestatakse Poolte vahelise täiendava kokkuleppega. 

3.14. Üks kord aastas on Kliendil õigus nõuda paberkandjal tasuta 
kontoväljavõtet Panga teenindusaalist. 

4. HOIUSTE INTRESSID, TEENUSTASUD JA MUUD KLIENDI
POOLT TASUMISELE KUULUVAD SUMMAD

4.1. Pank maksab Kliendi kontol oleva raha eest intressi vastavalt 

Hinnakirjale. Intresside arvutamisel võetakse aluseks 365-
kalendripäevane aasta, kui ei ole lepitud teisiti. Info kontole 

kehtivate intressimäärade ja intressi arvestamise aluste kohta 

on avaldatud Panga kodulehel www.tbb.ee. Klient saab selle 

kohta infot ka panga teenindussalidest. 

4.2. Klient tasub Pangale Konto avamise, haldamise ja kasutamise 

eest teenustasu vastavalt Panga Hinnakirjale, kui Lepingus ei 
ole kokku lepitud teisiti. 

4.3. Pangal on õigus debiteerida Kontolt kõik Lepingust ning Panga 

ja Kliendi vahel sõlmitud teistest Kontoga seotud lepingutest, 

s.h. Kliendi ja Panga vahelistest krediidi-, väärtpaberikonto- ja 

pangakaardi kasutamise lepingutest tulenevad nõuded, 

teenustasud ning muud tasud ja võlgnevused. Kui Kontol 
puuduvad Vahendid või ei ole neid nimetatud tasude 

debiteerimiseks piisavalt, on Pangal õigus debiteerida need 

summad oma valikul Kliendi teistelt kontodelt Pangas, 

vajadusel konventeerides summad välisvaluutakontolt 

vastavalt Panga vahetuskursile. 

5. POOLTE VASTUTUS
5.1. Pank vastutab Kliendi Maksekorralduse kohase täitmise eest. 

Maksekorralduse täitmata jätmise või valesti täitmise korral on 

Kliendil õigus nõuda Maksekorralduse summa ja makstud 

teenustasude kohest tagastamist või Maksekorralduse kohast 

täitmist. Pank vastutab vaid otsese varalise kahju eest. Pank 
vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et Maksekorraldus täideti 

kohaselt ja õigeaegselt kooskõlas Kliendi poolt esitatud 

andmetega. 

5.2. Pank ei vastuta ülekande tegemata jätmisest või 

mitteõigeaegsest tegemisest tuleneva kahju eest, kui ülekande 

tegemata jätmine või mitteõigeaegne tegemine oli tingitud 

vigasest või puudulikust Maksekorraldusest või sidevahendi 

rikkest, ajavööndi erinevusest, vahetuskursi kõikumisest või 
muudest Pangast sõltumatest sh seadusest tulenevatest 

asjaoludest (rahapesukahtlus, arestid, blokeeringud). 

5.3. Pank ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad tema poolt 

kohustuste täitmata jätmisest vääramatu jõu (force majeure) 

tõttu. 

5.4. Klient hüvitab Pangale Kliendi või tema esindaja poolt Lepingu 
mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju. 

5.5. Klient vastutab Pangale esitatud teabe ja dokumentide õigsuse, 

täielikkuse, täpsuse ja Tehingute seaduslikkuse eest. Klient 

vastutab kahju eest, mida Klient või Pank kandis seetõttu, et 

Klient esitas võltsitud või puudulikult täidetud dokumente või 

muul viisil eksitas või pettis Panka. 
5.6. Klient vastutab kõigi tema või tema esindaja Maksekorraldusel 

Kontol tehtud Tehingute eest. 

6. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA KONTO SULGEMINE
6.1. Kliendil on igal ajal õigus Leping üles öelda ja Konto sulgeda,

esitades Pangale vastavasisulise avalduse Panga 
teenindussaalis või Internetipanga vahendusel. 

6.2. Kliendi konto sulgemise avalduse rahuldamise eeltingimuseks 

on konto null saldo ning laenu-, deposiidi, väärtpaberikonto jms. 

Lepingute lõpetamine, mille täitmine on seotud vastava konto 

kasutamisega. 

6.3. Lisaks Panga Üldtingimustes toodud alustele on Pangal õigus 
konto sulgeda, kui konto saldo ei ületa 10 EUR või sellele 

vastavat summat muus valuutas ning Klient ei ole kontol 12 kuu 

jooksul teostatud tehinguid. Pank teatab Kliendile konto 

sulgemisest kaks (2) kuud ette. 

6.4. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud 

rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist. 
6.5. Kui ühe kuu jooksul Lepingu lõppemisest laekub Pangale 

Kliendile tehtud makse, võtab Pank makse vastu, teavitab 

sellest Klienti ja maksab selle raha välja vastavalt Kliendi 

Maksekorraldusele. 

6.6. Konto sulgemisel loetakse Lepingu lõppemise momendist kõik 

Kontoga seotud lepingud lõppenuks ja neist lepingutest 
tulenevate kohustuste täitmise tähtajad saabunuks. 

6.7. Füüsilise isiku surma korral sulgeb Pank Konto pärast kõiki 

väljamakseid õigusaktidega määratud pärimisõigust 

tõendavate dokumentide alusel. 

6.8. Suletud Kontot uuesti ei avata.


