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Klient annab püsimaksekorraldusega Pangale korralduse teostada makseid fikseeritud summaga teatud perioodilisusega Kliendi
kontolt Pangas teisele Kliendi poolt määratud kontole.
1. MAKSETE SOORITAMINE
1.1 Pank teostab maksed ja kannab saajale üle määratud kuupäeval/määratud päeval (päeva jooksul). Makse teostamise
esimeseks päevaks ei saa olla lepingu sõlmimise kuupäev.
1.2 Kui makse teostamise päev langeb puhkepäevale (laupäevale, pühapäevale või riigipühale), teostatakse makse järgmisel
tööpäeval.
1.3 Pank ei teosta makset, kui kontol pole piisavas summas rahalisi vahendeid, et kanda täies ulatuses üle püsimaksekorralduses
määratud summa ja arvestada kontolt maha teenustasu vastavalt Panga kehtivale hinnakirjale.
1.4 Kui makse jääb sooritamata tingimuste punktis 1.3 toodud põhjusel, kontrollib Pank kõikidel järgmistel tööpäevadel kontot
seni, kuni sinna ilmub vajalik rahasumma ja konto debiteeritakse. Pank lõpetab katsed maksekorraldust täita, kui 10 (kümne)
tööpäeva jooksul ei laeku kontole piisaval hulgal rahalisi vahendeid makse teostamiseks või saabub järgmise makse teostamise
kuupäev, kui maksete vaheline ajavahemik on vähem kui 10 (kümme) päeva.
1.5 Kui Kliendi konto kohta on mitu sama maksepäevaga maksekorraldust, kuid kontol olevast rahaliste vahendite summast ei
jätku kõikide maksete teostamiseks, määrab nende teostamise järjekorra Pank.
1.6 Maksete teostamise lõpetab Kliendi konto arest või blokeerimine seadusest või Pangaga sõlmitud arvelduslepingust
tulenevatel alustel.
2. PÜSIKORRALDUSE KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
2.1 Püsimaksekorralduse võib anda nii tähtajaliselt kui ka tähtajatult.
2.2 Pangal on õigus ühepoolselt muuta püsimaksekorralduse teostamise tingimusi, teatades sellest Kliendile ette vastavalt
Panga üldtingimustele. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul püsikorraldust tühistanud, loetakse, et Klient on muudatustega
nõustunud. Muutustega mittenõustumise korral on Kliendil õigus püsimaksekorraldus katkestada punktis 2.3. toodud korras.
2.3 Kliendil on õigus püsimaksekorraldus katkestada (või sellest loobuda) igal hetkel, esitades Pangale vastavasisulise kirjaliku
avalduse.
2.4 Pangal on õigus loobuda püsimaksekorralduse täitmisest, teatades sellest Kliendile vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.
2.5 Püsimaksekorraldus lõpeb automaatselt, kui rahaliste vahendite puudumise tõttu kontol on jäänud teostamata kolm
järjestikust makset või Kliendi konto on arestitud ja/või blokeeritud. Püsimaksekorraldus lõpeb ka Kliendi arvelduslepingu
lõppemisel või on suletud see konto, kuhu vastavalt püsimaksekorraldusele pidi rahalised vahendid kantama.
2.6 Küsimusi, mida käesolevad tingimused ei reguleeri, reguleerivad arvelduslepingu tingimused ja Panga üldtingimused.
Käesolevad tingimused on arvelduslepingu lahutamatuks osaks.
2.7 Klient kinnitab püsimaksekorraldust allkirjastades, et ta on püsimaksekorralduse teostamise tingimustega tutvunud ja
nendega nõus.

