MAARDU TERMINAL AS ELEKTROONILISE TEENINDUSBÜROO KASUTAMISE
LEPING
___.__________ 20___.a.

Maardu Terminal AS, registrikood 10725537, aadress Lao 29, 74114 Maardu linn, keda esindab
volitatud esindaja _____________ (edaspidi nimetatud Terminal)
ja
____________________, registrikood ______________________, aadress ____________________,
keda esindab juhatuse liige / volikirja alusel ____________________, isikukood
______________________, (edaspidi nimetatud Klient),
keda nimetatakse edaspidi eraldi Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi
nimetatud Leping) eesmärgiga võimaldada Kliendile Maardu Terminali AS elektroonilise
teenindusbüroo kasutamine ning kokku leppida elektroonilise teenindusbüroo kasutamise tingimustes:
1. MÕISTED
1.1. Teenindusbüroo – elektrooniline keskkond, mis võimaldab Kasutajal teha interneti vahendusel
Kliendi volitusel ja Kliendi nimel Toiminguid Terminalis hoiul oleva Kliendile kuuluva Kauba
omandi võõrandamisel ja omandamisel ning kolmanda isiku volitamisel Kauba kättesaamiseks.
1.2. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Terminaliga käesoleva Lepingu
Teenindusbüroo kasutamiseks.
1.3. Kasutaja – füüsiline isik, kes teeb Kliendi volitusel ja Kliendi nimel Teenindusbüroo vahendusel
Toiminguid.
1.4. Leping – käesolev Poolte vahel sõlmitud Maadru Terminal AS elektroonilise Teenindusbüroo
kasutamise leping.
1.5. Kaup – naftasaadused, millega tehakse tehinguid Terminali vahendusel.
1.6. Toiming – Teenindusbüroo vahendusel Kliendi nimel tehtav toiming Terminalis hoiul oleva
Kliendile kuuluva Kauba võõrandamisel ja omandamisel ning kolmanda isiku volitamisel Terminalist
Kauba kättesaamiseks.
1.7. Terminal – aktsiisilaopidaja AS Maardu Terminal, mille territooriumil hoitakse Kaupa ning mille
territooriumilt toimub Kauba väljastamine.
1.8. Kauba üleandja – Kliendist Kauba võõrandaja.
1.9. Kauba vastuvõtja – Kliendist Kauba omandaja.
2. ÜLDSÄTTED
2.1. Teenindusbüroo kasutamist reguleerib käesolev Leping ja selle sõlmitavad lisad.
2.2. Terminal võimaldab Kliendil Teenindusbüroo vahendusel sooritada kõiki Lepingu punktis 1.6.
viidatud Toiminguid.
2.3. Kliendil on õigus määrata üks või mitu Kasutajat, kellel on Teenindusbüroo kontoga seotud
Toimingute tegemise õigus. Teenindusbüroo kontoga seotud Toimingute tegemiseks väljastab Kliendi
volitatud esindaja Kasutaja nimele volikirja koos Kasutajale antud volituste ammendava loeteluga.
2.4. Klient on kohustatud edastama Lepingu ja selle lisade tingimused Kasutajale tutvumiseks ning
tagama nende täitmine Kasutaja poolt.
3. KASUTAJA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE JA TOIMINGUTE TEGEMINE
3.1. Kasutaja identifitseerimine Teenindusbüroo elektroonilises keskkonnas toimub Eestis tegutseva
krediidiasutuse elektroonilise pangasüsteemi (internetipanga) vahendusel ning digitaalset tuvastamist
võimaldavate ID-kaardi või Mobiil-ID abil (edaspidi nimetatud Identifitseerimisvahendid). Terminal
ei taga Kliendil käesolevas punktis viidatud Identifitseerimisvahendite olemasolu.
3.2. Kliendil on õigus kasutada Teenindusbüroo infosüsteemi Terminali poolt määratud juhtudel ja
ulatuses.
3.3. Kasutajal on õigus teha Toiminguid vastavalt pärast Kasutaja isikusamasuse tuvastamist Lepingu
punktis 3.1. viidatud Identifitseerimisvahendite abil.
3.4. Kasutaja kohustub teatama kirjalikult, e-posti, telefoni teel või muus Terminali poolt
aktsepteeritavas vormis Toimingu tegemist takistavatest asjaoludest.

3.5. Toiming, mille teostab selleks volitust omav Kasutaja Kliendi nimel, loetakse Kliendi poolt
teostatud Toiminguks. Klient, kelle nimel Toiming teostati, kannab täielikku ja tingimusteta vastutust
Kliendi nimel teostatud Toimingust tulenevate õiguslike tagajärgede eest.
3.6. Kauba väljastamine Kliendi poolt selleks volitatud isikule toimub Kasutaja poolt Teenindusbüroos
genereeritud elektroonilise volikirja alusel.
3.7. Kauba võõrandamine toimub Kauba üleandja ja Kauba vastuvõtja vahel. Kauba võõrandamisega
seotud sõlmitavaid akte fikseeritakse Teenindusbüroos.
3.8. Kauba üleandja esitab Teenindusbüroo vahendusel Terminalile kinnitamiseks Kauba
võõrandamise akti projekti. Kauba üleandja edastatud aktiga seotud tehingu tegemist välistavate
asjaolude puudumisel Terminal kinnitab akti ning annab aktsiisilaopidajana nõusolekut Kauba
võõrandamiseks. Peale Terminali poolt võõrandamistehingu aktsepteerimist Teenindusbüroos
genereeritakse Kauba üleandja ja Kauba Vastuvõtja vahel sõlmitava ning allkirjastamisele kuuluva
akti projekt.
4. TOIMINGUTE TURVALISUSE TAGAMINE NING POOLTE VASTUTUS
4.1. Kasutaja kohustub Teenindusbüroo kasutamise sessiooni ajal tagama internetiteenuse kasutamise
turvalisuse.
4.2. Kasutaja kohustub hoidma Identifitseerimisvahendid kolmandatele isikutele kättesaamatus kohas
ega tohi säilitada Identifitseerimisvahendite kasutamist võimaldavaid paroole kolmandatele isikutele
äratuntavas vormis.
4.3. Kasutaja kohustub Terminalile viivitamatult teatama, kui Identifitseerimisvahendid on saanud
teatavaks kolmandale isikule või on saanud kolmanda isiku valdusse, samuti kui on tekkinud vastav
oht.
4.4. Lepingu punktis 4.3. viidatud teate saamisel kohustub Terminal viivitamata blokeerima
Toimingute tegemist Kasutaja Teenindusbüroo konto vahendusel.
4.4. Lepingu punktides 4.1. - 4.3. nimetatud kohustuste Kasutaja poolt mittetäitmise tulemusel
Terminalile või kolmandale isikule tekitatud kahju hüvitamise kohustus lasub Kliendil.
4.5. Terminalil on õigus Teenindusbüroo tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise
eesmärgil piirata ilma ette teatamata Teenindusbüroo kasutamise võimalust, tagades, et nimetatud
piirangud oleksid minimaalse ulatuse ja kestusega. Terminal ei vastuta tehnilistel põhjustel
Teenindusbüroo kasutamise piirangute tõttu Kliendile tekkinud kahju eest.
5. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, JA LÕPETAMINE
5.1. Leping jõustub selle allkirjastamise hetkel ja on sõlmitud tähtajatult.
5.2. Terminalil on õigus muuta ühepoolselt käesoleva Lepingu tingimusi teatades sellest Kliendile
eelnevalt Kliendi poolt nimetatud e-posti aadressil. Lepingu muudetud tingimustega mittenõustumisel
on Ostjal õigus Lepingut üles öelda 15 (viieteistkümne) päeva jooksul Lepingu tingimuste
muudatustest teatamise päevast arvates. Kui Ostja ei ole nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles
öelnud, siis loetakse ta muudatustega nõustunuks.
5.3. Lepingu Pooltel on õigus igal ajal Leping üles öelda, teatades sellest teisele Poolele vähemalt 14
(neliteist) kalendripäeva ette.
6. MUUD TINGIMUSED
6.1. Terminal salvestab Teenindusbüroo vahendusel Kasutaja poolt tehtud Toimingud ning vajadusel
kasutab salvestusi tehtud Toimingute tõendamiseks.
6.2. Kliendil ja Kasutajal on õigus Toimingute kohta esitada Terminalile pretensioone kolmekümne
(30) kalendripäeva jooksul alates Toimingu tegemisest.
6.3. Terminal on õigustatud avaldama Toimingutega seotud informatsiooni Lepingu, Kasutaja ja
Kliendi kohta kolmandatele isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb seadusest.
6.4. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel, kui kokkulepet ei
saavutata lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
____________________________
Maardu Terminal AS

____________________________
Klient

