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VISA MAKSEKAARDI TINGIMUSED 

 

1. MÕISTED  

1.1. Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:  

1.1.1. “Wallester” on Kaarte väljastav makseteenuse osutaja Wallester AS (registrinumbriga 11812882 
ja registrijärgse asukohaga F. R. Kreutzwaldi 4, 10120 Tallinn, Eesti). 

1.1.2. “Pank” on krediidiasutus Holm Bank AS (registrinumbriga 14080830 ja registrijärgse 
asukohaga Posti tn 30, 90504 Haapsalu, Eesti). 

1.1.3. “Panga veebileht” on Panga poolt hallatav veebileht aadressil www.holmbank.ee, mille kaudu 
Pank osutab Kaardi valdajale enda pakutavaid teenuseid. 

1.1.4. “Autentimine” tähendab toimingute sooritamist, mis võimaldab tuvastada Kaardi valdaja 
isikusamasuse ja/või Kaardi valdajale väljastatud maksevahendite kehtivuse.  

1.1.5. “Autentimisvahendid” on teave, ese, tunnus või muud vahend, mis võimaldab Kaardi valdajal 
ennast autentida, Kaardi kehtivust tõendada ja teatud Toiminguid autoriseerida, näiteks ühekordne 
autentimiskood või korduvkasutatav CVV-kood (ingl k Card Verification Value ehk Kaardi 
verifitseerimise väärtus). 

1.1.6. “Autoriseerimine” tähendab selliste toimingute tegemist, millega Kaardi valdaja kinnitab oma 
tahet teatud Toiminguid teha. Autoriseerimine toimub: 

- internetist ostude tegemiseks Kaardi andmete ja turvakoodide sisestamisega vastavatele väljadele; 

- kiibi ja PIN-koodiga kaarti kaardilugejas kasutades PIN-koodi sisestamisega; 

- kiibi ja PIN-koodiga kaardi kontaktivaba lähiväljaside seadme juures hoides; 

- nutiseadme abil sobiva makserakendusega QR-koodi skaneerides või muud tehniliselt toetatud 
lahendust kasutades. 

1.1.7. “Imperatiivsed normid” on õigusaktides sisalduvad õigusnormid, millest ei saa omavahelisel 
kokkuleppel Wallesteri kasuks kõrvale kalduda. 

“Kaardi andmed” on Kaardi valdaja nimi ja Kaardi number, kehtivusaeg ja turvaelement (nt CVV-
kood).  

1.1.8. “Kaardi valdaja” on füüsiline isik, kellele Pank on kehtestanud krediidilimiidi ja kellele Wallester 
on Kaardi väljastanud ja kasutada andnud.  

1.1.9. “Kaart” on Wallesteri omandis olev Visa võrgustikku kasutav ja Visa kaubamärki kandev 
maksevahend, mille Wallester väljastab koostöös Pangaga ja mida Kaardi valdaja saab kasutada 
Toimingute tegemiseks. 
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1.1.10. “Virtuaalne kaart” on ilma füüsilise kehata digitaalsetest kaardiandmetest koosnev Kaart. 

1.1.11. “Kiibi ja PIN-koodiga kaart” on elektroonilise kiibiga füüsiline Kaart, mis vajab 
autoriseerimisvahendina PIN-koodi. Kiibi ja PIN-koodiga kaart võib olla valmistatud plastist, vineerist, 
metallist või muust sobivast materjalist. 

1.1.12. “Leping” on Panga, Wallesteri ja Kaardi valdaja vahel sõlmitud Leping, mis sätestab Wallesteri, 
Panga ja Kaardi valdaja õigused ja kohustused Lepingus (sh Maksekaardi tingimustes) nimetatud 
teenuste osutamisel. 

1.1.13. “Maksekaardi tingimused” tähendavad käesolevat dokumenti, millega lepitakse kokku 
Wallesteri ja Kaardi valdaja õigused ja kohustused Wallesteri poolt Kaardi valdajale teenuste 
osutamisel. 

1.1.14. “Visa” on rahvusvaheline kaardiorganisatsioon Visa Europe Ltd. 

1.1.15. “Terminal” on pangaautomaat, makseterminal või muu süsteem (sh interneti keskkond), mille 
kaudu Kaardi valdaja saab Toiminguid teha. 

1.1.16. “Toiming” tähendab Kaardi kasutamist Terminalis kaupade ja/või teenuste eest maksmiseks 
või info saamiseks ja/või sularaha väljavõtmiseks. 

1.1.17. “Tugev autentimine” tähendab vähemalt kahel järgmistesse kategooriatesse kuuluval 
elemendil põhinevat autentimist: teadmised (mingi ainult Kaardi valdajale teadaolev info), omand 
(mingi ainult Kaardi valdajal olev ese) või tunnus (mingi ainult Kaardi valdajale omane tunnus), mis 
on üksteisest sõltumatud, nii et neist ühe kuritarvitamine ei ohusta teise usaldusväärsust, ja mille 
ülesehitus võimaldab kaitsta autentimisandmete konfidentsiaalsust. 

 

2. WALLESTERI ÕIGUSED RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISEL 

2.1. Wallesteril on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks õigus:  

2.1.1. kontrollida regulaarselt Kaardi valdaja identifitseerimise aluseks olevaid andmeid ja nõuda 
Kaardi valdajalt täiendavate dokumentide esitamist;  

2.1.2. identifitseerida Kaardi valdajat ja/või tegelikku kasusaajat Wallesteri poolt valitud ajal, sh siis, 
kui Wallester kahtleb algsel identifitseerimisel saadud info õigsuses;  

2.1.3. piirata ajutiselt või püsivalt Toimingute tegemist;  

2.1.4. nõuda dokumente ja andmeid Kaardi valdaja tegevuse kohta, sh andmeid tehingu eesmärgi, 
olemuse ja Kaardi valdaja varade päritolu kohta;  

2.1.5. nõuda Kaardi valdajalt tehingu aluseks olevaid dokumente, kaasa arvatud infot või dokumente 
tehingu vastaspoole, tulusaaja ja teiste tehingusse kaasatud isikute kohta;  

2.1.6. nõuda Kaardi valdajalt kõigi muude andmete esitamist ja toimingute tegemist, mida Wallester 
peab vajalikuks oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamiseks.  
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2.2. Wallesteril on õigus keelduda Toimingu täitmisest (see tähendab Toiminguga antud maksejuhise 
täitmisest), kui Kaardi valdaja ei täida punktis 2.1 sätestatud nõudeid. 

 

3. KAARDI KASUTAMINE  

3.1. Kaardiga on õigustatud Toiminguid tegema üksnes Kaardi valdaja. 

3.2. Kaardi valdajale antakse Kaardi väljastamisel isiklikud Autentimisvahendid (näiteks CVV-kood 
ja/või PIN-kood kiibi ja PIN-koodiga kaardi jaoks), mida käsitatakse Toimingute tegemisel Kaardi 
valdaja allkirjana.  

3.3. Virtuaalne kaart koosneb ainult Kaardi andmetest – füüsilist kaarti ei väljastata. Kaardi andmete 
edastamine ja Kaardi aktiveerimine toimub Panga iseteeninduskeskkonnas (veebipõhises 
iseteeninduses või Panga mobiilirakenduses) või muul Kaardi valdajaga kokkulepitud viisil. 

3.4. Wallester võib saata kiibi ja PIN-koodiga kaardi ja selle Autentimisvahendid postiga kliendi poolt 
Pangale antud aadressil. Kaardi valdaja on kohustatud füüsilise Kaardi kätte saamisel kontrollima, et 
Kaardi ja selle Autentimisvahenditega ümbrik ei ole kahjustunud ja et seda ei ole avatud. Füüsiline 
Kaart aktiveeritakse Panga iseteeninduskeskkonnas või muul kliendiga kokkulepitud viisil. 

3.5. Kaardi valdaja võib hakata Toiminguid tegema pärast Kaardi aktiveerimist. 

3.6. Kaardi valdajal on õigus teha Toiminguid Lepingus ette nähtud summa ja limiitide piires ning 
ainult Visa logoga Terminalides. 

3.7. Kaardiga tehtud Toiming on Kaardi valdajale siduv, kui Kaardi valdaja on andnud selle tegemiseks 
nõusoleku, see tähendab Toimingu autoriseerinud. Kaardi valdaja annab Toimingut autoriseerides 
Wallesterile nõusoleku Toimingu täitmiseks. Toimingu täitmise nõusolek või “maksejuhis” loetakse 
Wallesteri poolt kätte saaduks makseandmete Visale esitamise hetkel. Toimingu täitmiseks on aega 
kuni 24 tundi. 

3.8. Teenuseosutaja võib Panga ja/või Wallesteri nõudmisel keelduda Kaardiga tehtavat makset 
aktsepteerimast. 

3.9. Kaardi valdaja on kohustatud kiibi ja PIN-koodiga kaardi kasutamisel Kaarti teenindava isiku 
nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi ja nõustuma dokumendi andmete ülesmärkimisega. 

3.10. Wallesteril ja Pangal on õigus eeldada, et kõik Toimingud on tehtud Kaardi valdaja poolt ja tema 
tahte kohaselt, kuni pole tõestatud vastupidist või kuni Kaardi valdaja teavitab Panka vastavalt 
punktile 4.2. 

3.11. Wallester nõuab Kaardi valdajalt Kaardi kasutamisel Tugeva Autentimise kasutamist, välja 
arvatud kiibi ja PIN-koodiga kaardi kasutamisel lähiväljaside seadmega tehtavatele Toimingutele 
määratud limiidi ulatuses, kui Kaardi valdaja on nõustunud Toimingute tegemisega lähiväljaside 
seadet puudutades. 
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3.12. Kui Kaardi valdaja on andnud oma nõusoleku Toimingu tegemiseks, siis on tal õigus selle 
Toiminguga tasutu tagastamisele ainult siis, kui vastava teenuse osutanud isik on Toiminguga tasutu 
tagastamisega nõus.  

3.13. Kaardi valdaja aktsepteerib asjaolu, et kõik Toimingud, mille on teinud Kaardi valdaja ja/või mis 
on tehtud Kaardi Autentimisvahendeid kasutades või nõutud andmeid interneti keskkonda 
sisestades ja/või Kaarti lähiväljaside seadet puudutades, on Wallesterile siduvad ja kuuluvad 
Wallesteri poolt täitmisele. 

3.14. Wallesteril on õigus keelduda Kaardi valdaja poolt tehtud Toimingu täitmisest, kui:  

3.14.1. Kaart on kehtetu või suletud või kui Kaardi kasutamine on blokeeritud;  

3.14.2. Toimingu summa ja/või limiit (sealhulgas Toiminguga seotud teenustasude ja kulude) summa 
ületab Lepingus ette nähtud kasutada olevat summat ja/või limiiti;  

3.14.3. muul Lepingust või õigusaktidest tuleneval alusel.  

3.15. Wallesteril on õigus blokeerida Kaardi kasutus kuni asjaolude selgitamiseni, kui:  

3.15.1. Wallester on saanud teadlikuks asjaolust, mille põhjal võib mõistlikult järeldada, et Kaart on 
kättesaadavaks ja/või Kaardi Autentimisvahendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust 
Kaarti kasutada;  

3.15.2. Kaardi kasutamine võib olla seotud Kaardi valdaja poolse pettusega; 

3.15.3. Kaardi blokeerimiseks esineb muu Lepingust või õigusaktidest tulenev alus. 

3.16. Kui punktist 3.15 tulenev Kaardi blokeerimise alus ära ei lange või esineb muu Lepingus toodud 
alus, mis välistab Kaardi valdaja õiguse Kaarti kasutada, on Wallesteril õigus Kaart sulgeda.  

3.17. Kaardi valdajal on igal ajal õigus nõuda Kaardi blokeerimist ja/või sulgemist. 

3.18. Blokeeritud, suletud või kehtetut Kaarti ei tohi kasutada. 

3.19. Kui Imperatiivsetest normidest ei tulene teisiti, ei vastuta Wallester Kaardi valdajale ega ükskõik 
millisele kolmandale isikule tekkinud kahju eest, mis seondub Kaardi kasutamise, blokeerimise või 
Kaardi sulgemisega Wallesteri poolt vastavalt Lepingu tingimustele. See kehtib ka juhul, kui Wallester 
blokeerib Kaardi kasutuse heas usus valeinfo alusel.  

3.20. Wallesteril on õigus kaasata Toimingute tegemiseks kolmandaid isikuid.  

3.21. Wallesteril on õigus määrata Kaardi limiidid ning ühekordse Toimingu minimaalne ja 
maksimaalne summa. Pangal on õigus kehtestada Kaardi valdajale muid limiite eeldusel, et need ei 
ole vastuolus Wallesteri poolt kehtestatud minimaalsete ja maksimaalsete limiitidega.  

3.22. Kaardi valdaja teatab Pangale kõigist Toimingu tegemist takistavatest riketest ja häiretest. 

3.23. Kaart on tähtajaline ja kehtib kuni Kaardile märgitud kuupäevani. 
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4. KAARDI KASUTAMISE TURVANÕUDED 

4.1. Kaardi valdaja on kohustatud:  

4.1.1. omakäeliselt allkirjastama kiibi ja PIN-koodiga kaardi selle kättesaamisel;  

4.1.2. kasutama kiibi ja PIN-koodiga kaarti vastavalt Lepingule ja tegema kõik endast oleneva, et 
hoida Kaarti mehaaniliste kahjustuste, kõrge temperatuuri, elektromagnetilise mõju, kopeerimise, 
muutmise jms eest;  

4.1.3. mitte andma Kaardi andmeid ega kiibi ja PIN-koodiga kaarti edasi ühelegi kolmandale isikule, 
v.a. makse vastuvõtjale Toimingu tegemise ajaks; 

4.1.4. mitte salvestama Kaardi andmeid mis tahes andmekandjale;  

4.1.5. mitte kasutama Kaarti ebaseaduslikel eesmärkidel ja viisil, sh kehtivate õigusaktidega keelatud 
kaupade ja teenuste ostmiseks, mis võib kahjustada Panka ja/või Wallesteri ja/või mõnda kolmandat 
isikut;  

4.1.6. teatama viivitamatult kõigist Toimingute tegemist takistavatest vigadest ja katkestustest. 

4.1.7. täitma muid Lepingust ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi.  

4.2. Kaardi valdaja on kohustatud teatama viivitamatult Pangale Panga veebilehel märgitud 
telefoninumbril ja tööajal, kui Kaardi andmed on saanud teatavaks kolmandale isikule, ja kõigil 
muudel juhtudel, kui esineb oht, et mõni kolmas isik Kaarti kasutab. 

4.3. Punktis 4.2 nimetatud teabe saamisel teeb Wallester kõik endast oleneva, et peatada Kaardi 
edasine kasutamine (sealhulgas sulgeb Kaardi). 

 

5. TEAVE JA KAEBUSTE ESITAMINE TEHTUD TOIMINGUTE KOHTA  

5.1. Wallester teeb Panga kaudu Kaardi valdajale kättesaadavaks Panga iseteeninduskeskkonnas 
Kaardi valdaja Toimingute ja Toimingutega seotud kulude väljavõtte. 

5.2. Kaardi valdaja on koheselt kohustatud kontrollima tehtud Toimingute õigsust. Kõik kaebused 
autoriseerimata ja/või valesti täidetud Toimingute kohta tuleb esitada kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormingus viivitamatult, ent mitte hiljem kui kehtivates õigusaktidega ettenähtud 
tähtaja jooksul (käesoleva Lepingu sõlmimise ajal on selleks tähtajaks 13 kuud alates Toimingu 
tegemisest). Kaebuse esitamine (Toimingu vaidlustamine) ei vabasta Kaardi valdajat kohustusest 
tasuda Pangale vaidlustatud Toimingu summa (koos kohalduvate teenustasudega), välja arvatud 
juhul, kui kaebus on maksepäevaks juba rahuldatud. 

5.3. Kui Kaardi valdaja on autoriseerinud Toimingu ilma täpset summat teadmata, on tal õigus 
esitada kaebus või tagastusnõue Wallesteri asemel otse Toimingust tuleneva makse vastuvõtjale . 

5.4. Lisainfo Toimingute vaidlustamise kohta on kättesaadav Panga veebilehel.  
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5.5. Kõik muud kaebused ja vaidlused Kaardi valdaja ja Wallesteri vahel lahendatakse läbirääkimiste 
teel. Kui Wallester ja Kaardi valdaja ei jõua Maksekaardi tingimusi puudutavate erimeelsuste 
lahendamisel kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Wallesteri registrijärgse asukoha järgses pädevas 
kohtus. Kõik krediiti puudutavad kaebused ja vaidlused lahendatakse Kaardi valdaja ja Panga vahel. 

5.6. Käesolevatest Maksekaardi tingimustest tulenevate lepinguliste suhete suhtes kohaldatakse 
Eesti Vabariigi seadusi ja neist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtutes (sh juhul, kui Kaardi 
valdaja elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki), kui see pole vastuolus Imperatiivsete 
normidega.  

 

6. VASTUTUS  

6.1. Wallester ja Kaardi valdaja vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt käesolevas 
Lepingus ja õigusaktides sätestatule. 

6.2. Kui kaotatud või varastatud Kaardi andmeid ja/või Autentimisvahendeid kasutades on tehtud 
autoriseerimata makse, samuti juhul, kui Kaardi andmeid ja/või Autentimisvahendeid on kasutatud 
muul ebaseaduslikul viisil ja Kaardi valdaja ei ole oma Kaardi andmeid ja/või Autentimisvahendeid 
nõuetekohaselt hoidnud ning ei esine seaduses sätestatud vastutust välistavaid asjaolusid, vastutab  
Kaardi valdaja kogu tekkinud kahju eest kuni Wallesteri nõuetekohase teavitamiseni, ent mitte 
rohkem kui 50 euro suuruses summas. See piirsumma ei kehti, kui autoriseerimata makse näol on 
tegemist Kaardi valdaja poolse pettusega või kui Kaardi valdaja rikkus tahtlikult või raske hooletuse 
tõttu:  

6.2.1. kohustust kasutada Kaardi andmeid ja/või Autentimisvahendeid vastavalt nende väljastamise 
ja kasutamise tingimustele, kaasa arvatud kohustust kaitsta igati Kaardi andmeid ja/või selle 
kasutamist võimaldavaid Autentimisvahendeid alates Kaardi andmete ja/või Autentimisvahendite 
kätte saamise hetkest;  

6.2.2. kohustust teatada viivitamatult Pangale talle teatavaks saanud Kaardi andmete ja/või 
Autentimisvahendite kaotuse, varguse ja autoriseerimata või valesti kasutamise juhtumist;  

6.2.3. ühte või mitu Kaardi ja/või Autentimisvahendite väljastamise ja kasutamise tingimust.  

6.3. Wallester ja Pank ei vastuta Toimingute täitmisse kaasatud kolmandate isikute eest, Kaardiga 
makstud kaupade ega teenuste eest ega juhul, kui Toimingu tegemiseks keeldutakse Kaarti 
aktsepteerimast. 

6.4. Kõigi Pangapoolsete kohustuste täitmise eest vastutab Kaardi valdaja ees üksnes Pank. Wallester 
ei vastuta ühelgi juhul Panga eest, kui Pank ei täida oma lepingulisi kohustusi.  

 

7. KAARDI KEHTIVUS JA UUE KAARDI VÄLJASTAMINE  

7.1. Kiibi ja PIN-koodiga kaart kehtib kuni sellele märgitud kalendrikuu viimase päevani (kaasa 
arvatud).  
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7.2. Wallesteril on kiibi ja PIN-koodiga kaardi kehtivuse lõppedes õigus valmistada uus kiibi ja PIN-
koodiga kaart. Wallester ja/või Pank teavitab Kaardi valdajat uue kiibi ja PIN-koodiga kaardi kätte 
saamise ajast ja/või viisist. 

7.3. Wallesteril on õigus kiibi ja PIN-koodiga kaardi kehtivusaja lõppemisel või kui Kaardi valdaja 
taotleb uut kiibi ja PIN-koodiga kaarti (asenduskaarti), uut kaarti mitte valmistada ja/või väljastada, 
kui Kaardi valdaja on rikkunud mõnda Lepingust või muust Pangaga sõlmitud lepingust tulenevat 
kohustust ja/või Kaardi kasutamise tingimust või kui Kaardi valdaja ei vasta enam Wallesteri/Panga 
kehtestatud nõuetele.  

7.4. Kui Kaardi valdaja ei soovi uut Kaarti, kohustub ta sellest Panga kaudu Wallesteri teavitama 
kirjalikult või muul Wallesterile vastuvõetaval viisil vähemalt 45 (nelikümmend viis) päeva enne 
Kaardile märgitud kuu viimast päeva.  

7.5. Kui Kaardi valdaja ei võta Kaarti vastu ja/või ei aktiveeri Kaarti kolme (3) kuu jooksul alates Kaardi 
valmistamisest, siis on Wallesteril õigus Kaart sulgeda ja hävitada ilma teenustasusid tagastamata.  

7.6. Kaardi valdaja kohustub mitte kasutama kehtetut, suletud või muudmoodi kasutamiskõlbmatut 
Kaarti ja hävitama sellise Kaardi füüsiliselt kolme (3) päeva jooksul pärast selle sulgemist või 
kehtetuks või kasutuskõlbmatuks muutumist.  

7.7. Virtuaalne kaart kehtib kuni Kaardi andmetes märgitud kalendrikuu viimase päevani (kaasa 
arvatud). Vana Kaardi kehtivuse lõppedes uut Kaarti automaatselt ei väljastata. Uue Virtuaalse kaardi 
saamiseks peab Kaardi valdaja esitama taotluse. 

 

8. JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE  

8.1. Leping jõustub selle sõlmimisest Kaardi valdaja ja Panga poolt kokkulepitud viisil ning kehtib 
tähtajatult.  

8.2. Wallesteril on õigus Maksekaardi tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Kaardi valdajale 
ette vähemalt kaks (2) kuud. Kaardi valdajal on nimetatud kahe (2) kuu jooksul õigus Leping koheselt 
tasuta üles öelda eeldusel, et ta on täidab kõik oma Lepingust tulenevad kohustused. Kui Kaardi 
valdaja nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. 

8.3. Kaardi valdajal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Wallesterile vähemalt üks 
(1) kuu ette. 

8.4. Wallesteril on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kaardi valdajale vähemalt kaks 
(2) kuud ette. 

8.5. Wallesteril on õigus Leping erakorraliselt ilma ette teatamata üles öelda, kui: 

8.5.1. Kaardi valdaja on Kaardi taotlemisel esitanud Wallesterile ja/või Pangale valeandmeid või on 
jätnud teatamata talle teadaolevad Lepingu täitmist mõjutavad andmed; 

8.5.2. Kaardi valdaja ei ole täitnud oma maksekohustust Panga ees Kaardi valdajale antud täiendava 
14 (neljateistkümne) päeva pikkuse perioodi jooksul ja Pank on esitanud vastava taotluse; 

http://www.holmbank.ee/
mailto:info@holmbank.ee


 
 

                                       www.holmbank.ee                info@holmbank.ee +372 675 5055 

8.5.3. Lepingu alusel väljastatud Kaart on olnud suletud ja/või blokeeritud järjest vähemalt neli (4) 
kuud;  

8.5.4. kiibi ja PIN-koodiga kaardi kehtivus lõpeb ja Kaardi valdaja ei võta Wallesterilt uut kiibi ja PIN-
koodiga kaarti vastu punktis 7.5 sätestatud tähtaja jooksul (sh uue Kaardi aktiveerimata jätmisel);  

8.5.5. Kaardiga ei ole tehtud Toiminguid vähemalt kuuel (6) järjestikusel kuul.  

8.6. Lisaks Maksekaardi tingimustes toodud juhtudele on Wallesteril õigus Leping erakorraliselt ilma 
ette teatamata üles öelda ka muudel õigusaktidest tulenevatel alustel. 

8.7. Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks 
muutmist ega rahuldamist.  

 

9. LÕPPSÄTTED 

9.1. Wallester, Pank ja Kaardi valdaja kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingu 
sõlmimise ja täitmisega seotud infot, välja arvatud kui see on Kaardi või Toimingute töötlemise 
asjaoludest tingitult vajalik või kui käesoleva Lepinguga on selles kokku lepitud. Wallesteril ja Pangal 
on õigus vahetada omavahel infot Lepingu, Toimingute, Kaardi ja  Kaardi valdaja kohta ning töödelda 
vastavaid andmeid käesoleva Lepingu alusel Kaardi valdajale teenuste osutamiseks. 

9.2. Wallesteril on õigus anda infot Toimingute, Kaardi ja Kaardi valdaja kohta sellistele kolmandatele 
isikutele, kelle õigus infot saada tuleneb õigusaktidest ja/või Wallesteri kliendiandmete töötlemise 
põhimõtetest.  

9.3. Wallesteri tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn; 
telefon: +372 66 80 500; meiliaadress: info@fi.ee; veebileht: www.fi.ee). 

 
Liisi maksekaardi tingimused on kehtiv alates 01.12.2021. 
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