Vekslipartnerluse leping nr ______
Kuupäev: ______ või vastavalt digitaalallkirjastamise päevale
Tartu Hoiu-laenuühistu (registrikoodiga 11319532) (edaspidi „Ühistu“), mida esindab volikirja
alusel ____________________________________;
ja
____________________________________(/isikukood/registrikood
____________________),
(edaspidi „Partner“), mida esindab ________________________________________;
leppisid kokku alljärgnevas:
1. Lepingu objekt
1.1. Lepingu järgi kohustub „Partner“ vastu võtma Tartu Hoiu-laenuühistu väljastatavaid „Eesti
veksleid“ (edaspidi veksel), mis on välja antud kooskõlas Tartu Hoiu-laenuühistu vekslite
ringluse korralduse eeskirjaga.
2. Poolte kohustused
2.1. Ühistu kuulutab oma koduleheküljel välja, et Partner võimaldab klientidel tasuda oma
toodete eest lisaks ametlikule maksevahendile ka vekslites.
2.2. Partner kohustub klientidelt oma toodete müümisel võtma maksevahendina vastu veksleid.
2.3. Partner kohustub veksleid vastu võtma kursiga 1 veksliühik = 1 EUR. Partneri
äranägemisel võib veksleid kliendilt vastu võtta ka kursiga 1 veksliühik > 1 EUR. Partner ei
tohi kliendiga kauplemisel rakendada kurssi 1 veksliühik < 1 EUR.
2.4. Ühistu kohustub Partnerile vekslid Partneri nõudmisel rahaks vahetama kursiga 1
veksliühik = 0.85 EUR.
2.5. Partner kohustub oma koduleheküljel ning müügisaalides reklaamima Ühistu tegevust.
2.6. Ühistu kohustub oma koduleheküljel ning müügisaalides reklaamima Partneri tegevust.
2.7. Ühistu kohustub korraldama Partnerile koolituse vekslite turvaelementide põhjalikuks
tundmaõppimiseks ning turvalise ja sujuva ringlemise tagamiseks.
2.8. Partner kohustub tagama oma klientidelt vastuvõetavate ning ükskõik mis moel
taasringlusse antavate vekslite õigsuse.
2.9. Partner peab olema Tartu Hoiu-laenuühistu liige.
3. Arvelduste kord
3.1. Pooled arveldavad vekslid rahaks vastavalt vajadusele.
3.2. Partner toimetab Ühistu kontorisse rahaks vahetatavad vekslid, mille Ühistu üle kontrollib
ning mille kohta Partnerile vastava kassa sissetuleku orderi (edaspidi „Order“) vormistab.
3.3. Ühistu tasub 5 (viie) tööpäeva jooksul alates orderi vormistamisest orderi alusel Partnerile
vekslite eest punktis 2.4. nimetatud kursi alusel pangaülekandega.
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3.4. Ühistu kohustub maksma rahalise kohustuse täitmisega viivitamise puhul viivisintressi
0.15% võlgnetavalt summalt päevas kuni kohustuse kohase täitmiseni.
3.5. Partner kohustub tasuma leppetrahvi 1000 veksliühiku ulatuses, kui ta ei täida lepinguga
võetud kohustusi.
4. Lepingu kehtivus
4.1. Leping on sõlmitud tähtajatuna, mõlema lepingupoole õigusega öelda leping 30
(kolmekümne) päevase etteteatamisaja jooksul üles.
5. Lõppsätted
5.1. Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel kirjalikus vormis. Kokkulepped muus vormis ei
ole Pooltele täitmiseks siduvad.
5.2. Pooled lepivad kokku, et Lepingu tingimusteks ei loeta Poolte varasemaid tahteavaldusi,
tegusid ega kokkuleppeid, mis ei ole Lepingus otseselt sätestatud.
5.3. Pooled seavad eesmärgiks võimaluse korral lahendada Lepingust tulenevad vaidlused
läbirääkimiste teel. Pooled on kokku leppinud Lepingust ja selle lisadest tulenevate
vaidluste lahendamiseks andmises alaliselt tegutsevale vahekohtule, milleks on Sotsiaalse
Finantseerimise Vahekohus, Raekoja plats 20 51004 Tartu. Pooled on kokku leppinud, et
vahekohtus toimuvale menetlusele kohaldatakse vahekohtu reglemendiga ettenähtud
menetlusreegleid. Käesolevale Lepingule ja Lepinguga seotud vaidluste lahendamisele
kohaldatakse Eesti materiaalõigust.
5.4. Lepingu lahutamatuks osaks on Tartu Hoiu-laenuühistu vekslite ringluse korralduse
eeskiri, mida Ühistul on õigus jooksvalt muuta tingimusel, et Ühistu teavitab Partnerit
vähemalt 30 päeva enne muudatuste kehtima hakkamist.
5.5. Leping on koostatud eesti keeles kahes (2) identses võrdset juriidilist jõudu omavas
eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Ühistule ning teine Partnerile või allkirjastatud
digitaalselt.
6. Poolte allkirjad
Partner

Tartu Hoiu-laenuühistu

____________________________
Nimi ja allkiri

____________________________
Nimi ja allkiri

Allkiri ja kuupäev:

Allkiri ja kuupäev:
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