TEENUSTE OSUTAMISE RAAMLEPING
AS Creditinfo Eesti („Täitja“) (registrikood 10256137, asukoht Narva mnt. 5, 10117 Tallinn) juhatuse liikme Ege
Metsandi isikus, ühelt poolt ja
_____________ („Tellija“) (registrikood ________, asukoht ________________________) juhatuse liikme
_________________ isikus, teiselt poolt (Täitjat ja Tellijat nimetatakse Lepingus eraldi ka „Pool“ ning koos
„Pooled“), on sõlminud käesoleva lepingu („Leping“) __.__.20__.a alljärgnevas:
1.

Lepingu objekt ning ese. Lepingus sätestatud korras saab Tellija õiguse tellida Täitjale kuuluvast
andmekogust „E-Krediidiinfo“ andmeid juriidiliste ja füüsiliste isikute kohta ning sisestada Täitja peetavasse
andmekogusse „Maksehäireregister“ andmeid tema ees lepingulisi kohustusi rikkunud juriidiliste isikute
(edaspidi: klientide) võlgnevuste (edaspidi: maksehäirete) kohta. Lepingu täitmisel kohustub Tellija järgima
kõiki Täitja kehtestatud tingimusi ja juhendeid ning tagama, et „Maksehäireregistrisse“ sisestatud andmed
oleksid tõesed, kontrollitud ning püsivalt kaasajastatud (andmehoolsuse põhimõte).

2.

Päringute tegemine. Andmete saamiseks „E-Krediidiinfo“ andmekogust identifitseerib Tellija oma isiku
„E-Krediidiinfosse“ sisenemisel Tellijale väljastatud isikustatud kasutajatunnuse ja parooli, ID-kaadi või
muu isikutuvastust võimaldava vahendi abil. Tellija vastutab kasutajatunnuse ja parooli ning tema
isikutuvastust võimaldavate vahendite kolmandate isikute eest salajas hoidmise ja õiguspärase kasutamise
eest ning kõik päringud, mis on esitatud Tellija kasutajatunnust ja parooli või tema isikutuvastust võimaldavat
vahendit kasutades, loetakse esitatuks Tellija poolt. Ka juhul, kui Tellija kasutajatunnust ja parooli või tema
isikutuvastust võimaldavat vahendit on kasutatud õigustamatult, loetakse Tellija vastutavaks tellimuse ja
selle täitmisega seonduvate kohustuste (sh kahju hüvitamise) eest. Füüsiliste isikute andmete pärimine on
lubatud üksnes õigustatud huvi olemasolul.

3.

Andmete sisestamine „Maksehäireregistrisse“. Tellijal on õigus Lepingu kehtivuse ajal sisestada
„Maksehäireregistrisse“ andmeid enda juriidilisest isikutest klientide maksehäirete kohta täites selleks Täitja
määratud andmeväljad. Tellija peab eelnevalt Täitjale nimetama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
isiku(d), kes on õigustatud maksehäireid sisestama. Maksehäireks loetakse lepingust tuleneva raha maksmise
kohustuse rikkumist, kui rikkumine on kestnud enam kui 45 päeva ja võlgnetav summa koos
kõrvalkohustustega (sh viivised) ületab 30 EUR. Tellija kohustub „Maksehäireregistrisse“ sisestama vaid
tõeseid, kontrollitud ning vaidlustamata maksehäireid. Täitjal on õigus eemaldada maksehäired, mis ei vasta
eelnevalt toodud nõuetele. Tellija on vastutav kogu kahju eest, mis tuleneb sisestatud andmete ebaõigsusest,
sealjuures on Täitjal õigus nõuda, et Tellija hüvitaks kolmandale isikule tekitatud kahju Täitja eest või juhul,
kui Täitja on sellise kahju ise hüvitanud, tasuks hüvitatud kahjule vastava summa Täitjale. Tellija kohustub
lisaks hüvitama eraldi ka Täitjale tekkinud kahju (kulud õigusabile, menetluskulud kohtus jms) ning
võimalikud Täitjale esitatud avalik-õiguslikud rahalised nõuded (trahvid jms).

4.

Tasu. Tellija kohustub maksma Täitjale tasu Lepingu täitmise eest vastavalt Täitja hinnakirjale ja arvele.
Täitjal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta teatades Tellijale muudatustest 14 päeva ette (edaspidi:
etteteatamistähtaeg). Kui Tellija muudatustega ei nõustu, on tal õigus Leping etteteatamistähtaja jooksul üles
öelda teavitades sellest Täitjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Etteteatamistähtaja
möödalaskmisel kaotab Tellija õiguse Lepingu ülesütlemiseks käesolevas punktis sätestatud alusel.

5.

Andmekaitse. Tellija annab nõusoleku Täitjale enda (sh juhatuse liikmete) isikuandmete töötlemiseks
mahus, mis on vajalik Lepingu täitmiseks ja selles sätestatud teenuste osutamiseks. Kui Tellija rikub
Lepingut, on Täitjal õigus avalikustada andmed Tellija maksehäirete kohta „Maksehäireregistris“.

6.

Lepingu kehtivus. Leping jõustub allkirjastamise hetkest Poolte esindajate poolt ning on tähtajatu. AS
Creditinfo Eesti Teenuste üldtingimused (kättesaadavad: https://www.creditinfo.ee/meist/uldtingimused/) ja
Täitja juhendid on Lepingu lahutamatuks osaks ning Tellija kinnitab, et on nendega enne Lepingu
sõlmimist tutvunud. Pooltel on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades sellest teisele Poolele 14 päeva
ette. Täitjal on õigus Leping üles öelda etteteatamistähtaega järgimata (erakorraliselt), kui Tellija esitab
ebaõigeid andmeid, rikub tasumise kohustust, Täitja autoriõigusi või ei kasuta teenuseid sihipäraselt.

__________________
Tellija

__________________
Täitja

