KURSIKAITSE TINGIMUSED
Kehtivad alates 20.08.2018
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ÜLDOSA

1.1 Kursikaitse teenuse pakkuja nimi
1.1.1

Kursikaitse teenust pakub Eurex Capital OÜ
(edaspidi Eurex). Eurex on finantsvahendusega tegelev ettevõte.

1.5.2

Eurexil on õigus
kursikaitse tingimusi.

1.5.3

Eurex teavitab klienti kursikaitse tingimuste
muutmisest oma kodulehel ja/või kontorites
vähemalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist.

1.3 Kursikaitse tingimuste kohaldatavus
1.3.1

1.3.2

Kursikaitse teenust pakutakse kõikidele
füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes on
Eurexiga lepingulises suhtes või on esitanud
taotluse lepingu sõlmimiseks ja/või on Eurexi
poolt idenditud.
Kursikaitse tingimustega on võimalik tutvuda
Eurexi
kontorites
ja/või
kodulehel
www.eurex.ee.

1.4 Kohaldatav seadus ja kohtualluvus
1.4.1

1.4.2

Eurexi ja kliendi vahelistele
kohaldatakse Eesti Vabariigis
õigusakte.

suhetele
kehtivaid

Eurexi
ja
kliendi
vaheliste
suhete
reguleerimisel
võetakse
arvesse
ka
välisriikides kehtivat õigust, kui see tuleneb
seadusest.

1.4.3

Füüsiline isik, kelle elukoht on välisriigis ja
juriidiline isik, kes on registreeritud välisriigis,
on kohustatud teenuse kasutamisel silmas
pidama oma elu- või asukohariigis kehtivaid
seadusi, nendes sätestatud piiranguid,
informeerimiskohustusi jms.

1.4.4

Eurexi
ja
kliendi
vaheline
vaidlus
lahendatakse
Harju
Maakohtus,
kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti või kui
pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

1.5 Kursikaitse
muutmine
1.5.1

tingimuste

kehtestamine

Kursikaitse tingimused kehtestab Eurex.

Eurex Capital OÜ
Tornimäe 5, 10145 TALLINN
Tel 372 61 64 120
e-post: eurex@eurex.ee
www.eurex.ee

ja

muuta

1.6 Kursikaitse teenuse pakkumise lõpetamine
1.6.1

1.2 Mõisted
Kursikaitse on teenus, millega klient saab
kindlustada
reisil
allesjäänud
välisvaluuta
tagasimüümise Eurexile kursiga, millega esialgne
välisvaluuta Eurexist osteti.

ühepoolselt
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Eurexil on õigus ühepoolselt ja ilma ette
teatamata lõpetada kursikaitse teenuse
pakkumine.

KURSIKAITSE TEENUSE KASUTAMINE
•

Kursikaitse teenuse hind on 7.50 (seitse
eurot 50 senti) eurot ühe välisvaluuta kohta.

•

Kursikaitse teenust saab kasutada ainult
tehingutele, mille käigus klient ostab Eurexilt
sularaha välisvaluutat.

•

Kursikaitse teenuse alusel ostetakse tagasi
välisvaluutat maksimaalselt 250.- (kahesaja
viiekümne) euro väärtuses.

•

Allesjäänud välisvaluuta tagasiost peab
toimuma vähemalt 30 päeva jooksul alates
esialgsest välisvaluuta ostust.

•

Kursikaitse realiseerimisel kohustub Eurex
tagasi ostma ainult välisvaluuta kupüüre
(välisvaluuta müntidele Kursikaitse ei laiene).

•

Tagasiostu
sooritamiseks
on
klient
kohustatud esitama esialgse ostutšeki koos
kursikaitse teenuse tšekiga.

•

Eurexil on õigus keelduda välisvaluuta
tagasiostmisest, kui välisvaluuta kurss euro
suhtes on alates välisvaluuta ostmisest
muutunud üle 10% (nt välisvaluutat on
devalveeritud vmt).

