TEENUSTE OSUTAMISE RAAMLEPINGU LISA Nr 1
AS Creditinfo Eesti, registrikoodiga 10256137, asukohaga Narva mnt. 5, 10117 Tallinn, juhatuse liikme Ege
Metsandi isikus, ühelt poolt ja
_____________, registrikoodiga ________, asukohaga ________________________, juhatuse liikme
_________________ isikus, teiselt poolt, on sõlminud käesoleva Teenuste osutamise raamlepingu („Leping“) lisa
nr 1 („Lisa 1“) __.__.20__.a alljärgnevatel tingimustel:
1.

Mõisted. Lisas 1 kasutatakse kõiki mõisteid neile poolte vahel sõlmitud Lepingus antud tähenduses juhul, kui
Lisas 1 ei ole otseselt sätestatud teisiti. Lisa 1 tulenevatele poolte õiguste, kohustuste ja vastutuse
määratlemisel on aluseks Leping.

2.

Lisa 1 objekt ja ese. Lisa 1 sõlmimisega saab Tellija õiguse sisestada enda füüsilistest isikutest klientide
maksehäirete andmeid Täitja peetavasse „Maksehäireregistrisse“. Täitjal on õigus saada eelnimetatud teenuse
osutamise eest tasu Täitja hinnakirjas sätestatud mahus. Tellimuse esitamine ning selle täitmine toimub
vastavalt Lepingus sätestatule.

3.

Isikuandmete kaitse ja vastutus. Tellija kohustub maksehäirete sisestamisel järgima rangelt andmehoolsuse
nõudeid, sealhulgas tagama andmete püsiva kaasajastamise. Tellija vastutab Täitja ees süüst sõltumata kogu
kahju eest, mis tuleneb andmehoolsusnõuete rikkumisest ja ebaõige maksehäire sisestamisest. Kahjuna
käsitlevad pooled sealjuures Täitjale esitatavaid avalik-õiguslikke rahalisi nõudeid (trahvid jms) ning
andmehoolsusnõuete rikkumisest ja ebaõigetest maksehäiretest puudutatud isikute kahju hüvitamise nõudeid.
Kahjude hüvitamine on täpsemalt reguleeritud Lepingus.

4.

Maksehäirete sisestamine. Tellijal on Lisa 1 sõlmimisest õigus sisestada maksehäireid üksnes tema enda
füüsilisest isikutest klientide kohta „Maksehäireregistrisse“. Maksehäirete sisestamiseks õigustatud isikutena
käsitletakse Lepingu punktis 3 sätestatud korras Tellija poolt volitatud isikuid. Maksehäirete sisestamisel
kohustub Tellija tagama, et sisestatavad maksehäired on õiged, kontrollitud ja vaidlustamata.

4.1. Tellijal ei ole õigust sisestada maksehäiret „Maksehäireregistrisse“, kui maksehäire aluseks olev nõudeõigus
ei kuulu vahetult temale (Tellija tegutseb nõudeõiguse omanikuks oleva isiku volituse ja/või käsundi alusel,
kes ei ole Lepingu pooleks; edaspidi „Käsundiandja“). Juhul, kui Tellija ei ole maksehäire aluseks oleva
nõudeõiguse omanikuks, on tal võimalik sisestada vastav maksehäire üksnes Käsundiandja nimel ning
tingimusel, et Täitja on andnud Käsundiandjale õiguse maksehäirete sisestamiseks „Maksehäireregistrisse“ ja
Käsundiandja on volitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellijat enda nimel maksehäireid
sisestama.
5.

Muud tingimused. Tellija kohustub täpselt täitma kõiki üldtingimusi ja juhendeid, mille Täitja on
kehtestanud teenuste kasutamiseks ning mis on kättesaadavad veebilehelt www.creditinfo.ee. Üldtingimuste
rikkumine ja juhendite eiramine on käsitletav Lepingu (sh Lisa 1) tingimuste rikkumisena ning sellisel juhul
on Täitjal õigus öelda Leping (sh Lisa 1 sisalduvad kokkulepped) erakorraliselt üles etteteatamistähtajata.

6.

Lisa 1 kehtivus. Lisa 1 jõustub selle allkirjastamise hetkest ning muutub Lepingu oluliseks osaks ja selles
sätestatud tingimused on kehtivad kogu Lepingu kehtivuse vältel.

__________________
Tellija

__________________
Täitja

