KAMBJA HOIU-LAENUÜHISTU
VEEBILEHE KASUTAMISTINGIMUSED
Kehtivad alates 08.02.2017.a.

1. ÜLDIST
1.1. Käesolevad veebilehekülgede kasutustingimused (edaspidi: Kasutustingimused) kehtivad
Kambja Hoiu-Laenuühistu (asukohaga Kesk 2, Kambja) (edaspidi: KHLÜ) veebilehekülje
(www.hly.ee) ja veebileheküljega seotud veebilehekülgede suhtes (nt alamdomeenid,
alljaotused) (edaspidi koos nimetatud Veebilehekülg).
1.2. Kasutustingimusi võidakse kohaldada ka KHLÜ tütarettevõtete veebilehekülgede suhtes,
kui tütarettevõte oma veebileheküljel nendele selgesõnaliselt viitab.
1.3. eebileheküljele sisenemisega ja sellel või selle kaudu pakutava teabe kasutamisega
nõustute Kasutustingimustega. Vastuolu korral KHLÜ-ga sõlmitud lepingu tingimuste ja
Kasutustingimuste vahel lähtutakse vastava lepingu tingimustest.
1.4. Kui Veebileheküljel või selle kaudu vahendataval veebileheküljel on ebatäpsusi või vigu,
siis teatage neist palun viivitamatult e-kirja teel aadressil

info@hly.ee.

2. VEEBILEHEKÜLJE KASUTAMISE PIIRANGUD
2.1. Veebileheküljel olev teave pärineb allikatest, mida KHLÜ peab usaldusväärseteks. Kuigi
KHLÜ teeb oma parima, et tagada Veebileheküljel esitatud teabe täpsus, täielikkus ja
ajakohasus, ei anna KHLÜ selles osas mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi.
2.2. Veebileheküljel olevat teavet võidakse muuta või kõrvaldada etteteatamiseta. KHLÜ ei
saa tagada Veebilehekülje katkematut tööd.
2.3. Veebileheküljel olevat teavet ei käsitleta mingi juhul nõuande või soovitusena osta või
müüa toodet, teenust või finantsinstrumenti ega vastavate teenusepakkujate
soovitusena, kui teenusepakkuja ei väljenda sõnaselgelt vastupidist.
2.4. Veebileheküljel olev teave ei ole suunatud isikutele, kellel on kodakondsuse, asukoha või
elukoha kehtiva õiguse või eeskirjade kohaselt keelatud Veebileheküljele siseneda või
Veebilehekülge kasutada. Isikutel, kellel on keelatud tutvuda Veebileheküljel oleva
teabega või kes pole kindlad, kas neil on õigus teabega tutvuda või teavet kasutada,
palutakse Veebileheküljelt lahkuda. Eeskätt puudutab see Austraalia, Kanada ja Jaapani
elanikke. Ameerika Ühendriikide (edaspidi USA) ja Ühendkuningriigiga seotud isikutel on
kohustuslik tutvuda punktiga 3.
3. TÄHTIS TEAVE USA JA ÜHENDKUNINGRIIGIGA SEOTUD ISIKUTELE
3.1. Veebileheküljel esitatud teave ei ole suunatud isikutele, kes (i) olenemata nende
kodakondsusest viibivad peamiselt või alaliselt USA territooriumil, (ii) USA elanikele, (iii)
USA õigusaktide alusel asutatud äriühingutele, (iv) USA-s tegutsevatele välisriigi
äriühingute esindustele või (v) muudele USA isikutele (vastavalt USA õigusaktidele).
Veebileheküljel esitatud teavet ei loeta nimetatud isikutele tehtud pakkumuseks ega neile
antud soovituseks.Punktis 3.1 nimetatud isikud, v.a isikud, kellega KHLÜ on sõlminud
teleteenuste lepingu, ei tohi Veebilehekülje kaudu osta tooteid, teenuseid või
väärtpabereid. Investeerimisteenuseid ja -tooteid ega väärtpabereid ei tohi punktis 3.1.
nimetatud isikud osta ka juhul kui nad on sõlminud KHLÜ-ga teleteenuste lepingu.
3.2. Füüsiline isik võib olla punktis 3.1 nimetatud isikuks muuhulgas juhul, kui teda saab
pidada USA residendiks maksuõiguslikus mõttes. Juriidiline isik võib olla punktis 3.1
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nimetatud isikuks muuhulgas juhul, kui ta on asutatud USA-s või tegutseb vastavalt USA
õigusaktidele. Välismaise juriidilise isiku esindus või filiaal võib olla punktis 3.1 nimetatud
isikuks muuhulgas juhul kui ta tegutseb USA-s. Isik võidakse lugeda USA isikuks ka
muudel (USA) õigusaktidest tulenevatel alustel.
Veebileheküljel esitatu puhul ei ole tegu a) (üles)kutsega osaleda investeerimistegevuses
(Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse mõistes (U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA)) ega b) kollektiivse investeerimiskava
reklaamimisega (FSMA tähenduses) Ühendkuningriigi avalikkusele.

4. VASTUTUSE PIIRANG
4.1. Kui tarbijakaitseseadusest ja/või muust kohaldatavast õigusaktist ja/või KHLÜ-ga
sõlmitud lepingu tingimustest ei tulene imperatiivselt teisiti, siis ei vastuta KHLÜ
Veebileheküljega tutvumisest või selle kasutamisest tulenevate (otseste, kaudsete, eri-,
juhuslike, karistuslike) kulude või kahjude eest (sh finantskahjude ja saamata jäänud
tulu eest) ega kulude või kahjude eest, mis tulenevad sellest, et külastajad tuginesid
Veebileheküljelt või selle kaudu saadud teabele.
4.2. Veebilehekülje külastaja huvides ja kohustuseks on hinnata ja kontrollida kõigi
arvamuste, soovituste ja kogu muu Veebileheküljel oleva või selle kaudu vahendatava
sisu täpsust, terviklikkust ja kasulikkust. Konkreetse arvamuse, soovituse, toote, teenuse
või muu sisu hindamiseks on alati soovitatav pöörduda spetsialisti poole.
5. AUTORIÕIGUSED JA KAUBAMÄRGID
5.1. Veebileheküljega seotud omandi-, autori- ja muud immateriaalsed õigused kuuluvad
KHLÜ-le või sõnaselgelt nimetatud kolmandatele isikutele. Kõik õigused on reserveeritud
kõikides riikides. Veebilehekülje sisu osaline või tervikuna avaldamine, taasesitamine,
ülekandmine või salvestamine on keelatud, kui omandiõiguste, autoriõiguste või muu
immateriaalse õiguse omanik ei ole andnud selleks luba. Keeld ei kehti üksnes isiklikuks
otstarbeks arvutisse salvestamise või printimise suhtes. Sisu võib tsiteerida kooskõlas
kehtivate autoriõigusi reguleerivate õigusaktidega. Sisu tsiteerimisel tuleb viidata allikale.
Veebileheküljel sisalduvaid kaubamärke või logosid ei tohi taasesitada, avaldada ega
levitada ilma omaniku eelneva kirjaliku loata.
5.2. Veebilehekülje arutelufoorumite, jututubade, arutelude ja muude sarnaste osade
külastajad võivad esitada vaid materjali, mille autoriõigused kuuluvad neile või mille
autoriõigused nad on omandanud. Materjali esitav külastaja loetakse nõustunuks sellega,
et KHLÜ salvestab, levitab ja avaldab materjale elektrooniliselt ja muul viisil.
6. VIITED
6.1. Kui KHLÜ esitab kolmandate isikute veebilehekülgedele viivaid viiteid, siis ei tähenda see,
et KHLÜ toetab vastavatel veebilehekülgedel või nende kaudu pakutavaid tooteid või
teenuseid. Nende viidete kasutamine toimub külastaja enese vastutusel. Juhime
tähelepanu asjaolule, et KHLÜ ei vastuta nende veebilehekülgede sisu, kasutamise ega
kättesaadavuse eest. KHLÜ ei ole kontrollinud nende veebilehekülgede tõele vastavust,
täpsust, põhjendatust, usaldusväärsust ega täielikkust.
6.2. Kui soovite oma veebileheküljelt viidata Veebileheküljele, tuleb ühendust võtta KHLÜ-ga
kas telefoni või e-mali teel info@hly.ee.
6.3. Kõik Veebileheküljelt lingitud selle veebilehekülje välised materjalid avatakse üldjuhul
uuel vahekaardil või eraldi aknas ning neid ei tohi esitada seoses muu kaubamärgiga või
logotüübiga, kui KHLÜ ei anna teistsugust kirjalikku nõusolekut.
7. KÜPSISED
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7.2.

7.3.

7.4.

Veebilehekülg sisaldab tekstifaile, mis salvestatakse külastaja arvuti kõvakettale (nn
küpsised). Tekstifail sisaldab teavet ja seda kasutatakse muu hulgas selleks, et toetada
asjaomase Veebilehekülje külastamist külastaja poolt.
Küpsiseid on kaht liiki. Esimesi nimetatakse püsivateks küpsisteks, mille puhul külastaja
arvuti kõvakettale salvestatakse fail teatud perioodiks. KHLÜ kasutab püsivaid küpsiseid,
et jälgida külastaja liikumist Veebileheküljel ja koguda statistilisi andmeid, samuti
selleks, et teha külastus mugavamaks.
Teisi küpsiseid nimetatakse seansiküpsisteks ja neid võidakse talletada vaid ajutiselt ajal,
mil külastaja on Veebileheküljel. KHLÜ võib kasutada seansiküpsiseid, et võimaldada
külastajal sooritada pangatehinguid jms, ning kui neid kasutatakse, kaovad need niipea,
kui külastaja sulgeb oma veebisirvija.
Kui külastaja ei soovi küpsiseid aktsepteerida, siis saab ta muuta oma veebisirvija
turvaseadeid. Külastajal on võimalus mitte lubada püsivate küpsiste kasutamist, ilma et
see mõjutaks Veebilehekülje funktsionaalsust. Kui aga külastaja keeldub seansiküpsiste
kasutamisest, siis ei pruugi külastaja saada Veebilehekülje kaudu tehinguid teha.

8. HOIATUS
8.1. Interneti kasutamisega seonduvad teatud ohud (nt arvutiviirused, identiteedi või/ja
salasõna varguse võimalus, ühenduse häired jms), millega tuleb arvestada. Seetõttu
palub KHLÜ alati enne tehingute sooritamist külastajal veenduda, et kasutatavas arvutis
pole viiruseid ega nuhkvara, ning vajaduse korral paluda spetsialisti abi, et vältida
võimalikke kahjusid ja ohte ja/või neid minimeerida.
8.2. Kui teile saadetakse e-kiri või helistatakse väidetavalt KHLÜ-st ja kirjutaja/helistaja palub
teil ilma teiepoolse algatuseta avaldada salastatud teavet (nt teie kontonumbri,
kasutajanime, salasõna vms), siis pöörduge turvakaalutlustel kohe aadressile info@hly.ee
või telefonil 7 416 237 edasiste juhiste saamiseks, sest KHLÜ ei küsi kliendilt reeglina
sellist teavet e-kirja või telefoni teel (ehkki see ei pruugi kehtida juhul, kui klient helistab
KHLÜ-le) omal algatusel.
9. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
9.1. Veebilehekülje ja Kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja
need on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kõik Kasutustingimustega
seotud vaidlused lahendatakse Eestis Tartu Maakohtus, kui kohaldatavast õigusaktist ei
tulene imperatiivselt teisiti.
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