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1 Käesolevad tingimused (edaspidi „Tingimused”) on kogumiskonto 

avamise ja teenindamise lepingu (edaspidi „Leping”) lahutamatu 
osa. Klient kinnitab oma allkirjaga Lepingul, et on Tingimustega 

tutvunud, neist aru saanud ja nendega nõus. 

2 Käesoleva Lepingu alusel avab Pank Kliendile Kogumiskonto ja 
teenindab seda vastavalt Kliendi korraldustele ja käesolevatele 

Tingimustele. Kogumiskonto avatakse ainult ühes kindlas Panga 

hinnakirjas toodud valuutas. Kogumiskonto avamiseks peab Klient 

avama arvelduskonto Pangas. 

3 Kogumiskonto avamisel ja selle kasutamisel kohustub Klient 

esitama Pangale kõik viimase poolt nõutavad dokumendid. Klient 

vastutab tema poolt Pangale esitatud dokumentide õigsuse, 

täielikkuse ja ehtsuse eest. 

4 Lepingule alla kirjutamisega kinnitab Klient, et: 
4.1 ta on oma tegevuses täitnud ja järginud kohaselt tema suhtes 

kohaldatavaid õigusnorme ning häid kombeid ning teeb seda 

jätkuvalt ning edaspidi; 
4.2 Kogumiskontole kantud rahaliste vahendite allikas on legaalne. 

5 Pank arvestab Kogumiskontole Kliendi ja kolmandate isikute poolt 
ülekantud või sularahas sissemakstud rahalised vahendid. 

6 Pank arvestab makse Kogumiskontole ainult selles valuutas, milles 

see on avatud. Kui Kogumiskontole kantakse muud valuutat, 
konverteerib Pank summa Kogumiskonto valuutasse 

konverteerimise hetkel Panga poolt kehtestatud valuutakursi alusel. 

7 Pank kannab rahalised vahendid Kliendi Kogumiskontolt (teeb 
väljamakseid, ülekandeid, osutab muid finantsteenuseid) 

korralduses toodud ulatuses ainult pärast Kliendilt kirjaliku või 

elektroonilise korralduse saamist ja Kliendi identifitseerimist ning 

ainult Kogumiskonto kontojäägi ulatuses vastavalt Kliendi 

korraldustele ning Tingimuste punktidele 10 ja 11, välja arvatud 

Tingimuste punktis 13 toodud juhtudel. 

8 Klient vastutab Pangale esitatud korralduste õigsuse ja täielikkuse 

eest. 

9 Kogumiskonto jäägilt arvestab Pank Intressi vastavalt Panga 
hinnakirjale ja kannab selle Kliendi poolt määratud 

arvelduskontole Pangas iga kalendrikuu lõpus, kui Lepingus ei ole 

sätestatud teisiti. 
10 Kliendil on õigus Kogumiskontol olevaid rahalisi vahendeid 

kasutada, s.o võtta arvelduskontolt välja sularaha või teostada 

ülekandeid, Panka sellest eelnevalt teavitades, andes Pangale 
korralduse Kogumiskontolt vastava summa väljamaksmiseks mitte 

hiljem kui seitse (7) kalendripäeva enne korralduse täitmise 

tähtpäeva (korralduse täitmise tähtpäev välja arvatud). Päevast, mil 

Pank on saanud Kliendi korralduse Kogumiskontol olevate 

rahaliste vahendite kasutamiseks, ei arvesta Pank Tingimuste 

punktis 9 nimetatud Intressi korralduses näidatud summa eest. Kui 

korralduses näidatud summa makstakse välja sularahas või 

kantakse üle Kliendi arvelduskontole või mõnele teisele Kliendi 

arvelduskontole Pangas, saab Klient raha kasutada alates 
korralduse täitmise tähtpäevast.  

11 Kui klient ei ole Tingimuste punktis 10 näidatud tähtaja jooksul 

Panka teavitanud soovist rahalisi vahendeid kasutada, on tal õigus 
Kogumiskontol olevaid rahalisi vahendeid kasutada, makstes 

Pangale teenustasu Kogumiskontolt tehtavate maksete eest 

vastavalt Panga hinnakirjale. 
12 Pangal on õigus keelduda Kliendi mis tahes korralduse täitmisest, 

kui Klient rikub (ei täida või täidab mittekohaselt) Lepingust 

tulenevaid kohustusi. 

13 Klient volitab Panka debiteerima tema Kogumiskontolt rahalisi 

vahendeid, ilma Kliendi korralduseta järgmistel juhtudel: 

13.1 kui see on ette nähtud Eesti Vabariigi õigusaktidega; 

13.2 Panga teenuste eest; 

13.3 kui Kogumiskontole on rahalised vahendid kantud alusetult või 

eksimuse tõttu; 
13.4 Kliendi kohustuste täitmiseks Panga ees. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

14 Kogumiskontol teostatud kannete ja seisu kohta saab Klient 
informatsiooni Kogumiskonto väljavõttelt. Kogumiskonto 

väljavõte on Kliendile kättesaadav vastava lepingu (sidekanali 

vahendusel konto kasutamise lepingu) olemasolul elektroonilises 
vormis või Kliendi taotlusel esitab Pank väljavõtte paberkandjal.  

15 Kogumiskonto avamise, selle teenindamise ja muude Panga 
teenuste eest tasub Klient Pangale teenustasu vastavalt teenuse 

kasutamise hetkel kehtivale Panga hinnakirjale. Teenuste eest, 

mida ei ole Panga hinnakirjas, kuid mis on vajalikud Kliendi 
korralduse täitmiseks, on Pangal õigus ühekordselt määrata vastav 

teenustasu, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. 

16 Pangal on õigus ühepoolselt muuta Hinnakirja ja Tingimusi, 

Klienti sellest eelnevalt Panga üldtingimustes ettenähtud korras 

informeerides. Kui Klient ei nõustu Panga poolt sisse viidud 

muudatustega, siis on Kliendil õigus taganeda Lepingust, täites 

kõik Lepingust tulenevad kohustused Panga ees. 

17 Pangal on õigus sulgeda Kliendi Kogumiskonto järgmistel 

juhtudel: 
17.1. Kliendi nõudmisel ühe (1) kalendrikuu jooksul arvates päevast, mil 

Pank sai Kliendi taotluse Kogumiskonto sulgemise kohta; 

17.2. ühepoolselt, Klienti eelnevalt teavitades kümme (10) Pangapäeva 
ette, kui Klient ei täida oma kohustusi Panga ees; 

17.3. ühepoolselt, Klienti eelnevalt teavitamata, kui Klient ei ole 

kaheteistkümne (12) järjestikuse kalendrikuu jooksul teostanud 
Kogumiskontol tehinguid ning Kogumiskonto jääk ei ületa 50 

(viiskümmend) krooni. 

18 Kogumiskonto sulgemisel Pank: 

18.1. maksab Kogumiskontole jäänud summa Kliendi poolt näidatud 

arvelduskontole pärast seda, kui Kogumiskontolt on debiteeritud 

Tingimuste punktis 13 sätestatud summad. Kui Klient ei ole 

Pangale andnud korraldust Kogumiskontole jäänud summa 

väljamaksmiseks, tagab Pank raha hoiustamise ja maksab selle 

Kliendile välja vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele; 
18.2. jätab enda käsutusse Kliendi poolt Pangale Kogumiskonto avamisel 

ja selle kasutamisega seotud korralduste andmisel esitatud 

dokumendid. 
19 Leping on kehtiv kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste 

täitmisega. 

20 Poolte õigussuhteid reguleerivad teised Panga ja Kliendi vahel 
sõlmitud lepingud. Lepingu ja käesolevates Tingimustes 

reguleerimata küsimustes kehtivad Panga arvelduslepingu 

tingimused, Panga üldtingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktid. 

21 Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittekohase 

täitmise eest vastutavad Pooled vastavalt Lepingus ja Eesti 

Vabariigi õigusaktides sätestatule. 

22 Klient (füüsiline isik) kinnitab ja on nõus, et Pangal on õigus 

töödelda Kliendi isikuandmeid. Klient on teadlik ja nõus, et 

pangasaladuse avaldamise põhimõtted ja Kliendi isikuand 

isikuandmete töötlemise ja edastamise tingimused on 

fikseeritud Panga üldtingimustes, mis on kättesaadavad 

üldtingimustes, Panga kodulehel www.citadele.ee  ja igas 

Panga kontoris. Lepingule allakirjutamisega kinnitab Klient, et 

on Panga üldtingimustega tutvunud ja nõus. 

23 Mis tahes Lepingust tulenevad või Lepingut või selle rikkumist, 
lõpetamist või kehtetuks tunnistamist puudutavad vaidlused, 

lahkarvamused ja pretensioonid lahendatakse Eesti Vabariigi 

kohtus vastavalt kohtualluvusele kooskõlas Eesti Vabariigi 

õigusaktidega. 

24 Leping jõustub selle allkirjastamise hetkest ja on sõlmitud 

määramata tähtajaks. 

25 Leping on koostatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu 

omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks. Lepingu 

tõlgendamisel on aluseks üksnes Lepingu eestikeelne tekst. 

Lepingu tõlge mistahes keelde ei oma juriidilist tähendust isegi 

juhul, kui Pank on Kliendile tõlke andnud. 
 

 


