TEENUSETINGIMUSED
Tere tulemast veebisaidile Fundwise.me (Veebisait), mis on platvorm ühisrahastuseks.
Veebisaidi teeb kättesaadavaks Fundwise OÜ, registrikood: 12678440, asukoht: Tallinn,
Eesti (Fundwise).
Teie Veebisaidi kasutus tähendab, et aktsepteerite ilma muudatusteta käesolevaid
Teenusetingimusi ja kõiki muid tegevusreegleid, suuniseid, juhiseid, põhimõtteid
(sealhulgas privaatsuspõhimõtteid) ja nende kõiki tulevasi muudatusi (koondnimetusena
Tingimused). Teiepoolsel aktsepteerimisel kujutavad Tingimused endast õiguslikult
siduvat lepingut (Leping) Teie ja Fundwise’i vahel. Kui Te ei nõustu Tingimusi järgima, siis
palun ärge lugege, sirvige ega kasutage Veebisaiti mingil muul moel.
Pidage silmas, et Fundwise ei ole finantsasutus, investeerimispank ega finantsnõustaja,
samuti ei osuta Fundwise mingeid finants-, ega investeerimisteenuseid. Veebisaidi
eesmärgiks on ainult aidata Ettevõtjatel leida sobivaid Investoreid ja Investoritel leida
sobivaid osaluspõhiseid investeeringuid, kaasa arvatud Liikmete ja osaluspõhiste
investeeringute leidmine hoiu-laenuühistutele. Finantseerimisvoorude õiguslikud suhted
sõlmitakse vahetult Ettevõtjate ja Investorite vahel, ilma et Fundwise neid mingil moel
nõustaks.
Pidage silmas, et meie Tingimusi aktsepteerides aktsepteerite ka meie makseteenuse
osutajate Swedbank AS-i ja Maksekeskus AS-i üldtingimusi või mis tahes muu allpool
punktis 7.1.1 kirjeldatud Makseteenuse Osutaja üldtingimusi. Swedbank AS-i üldtingimusi
saate lugeda siin: https://www.swedbank.ee/business/useful/important/legislation.
Maksekeskus AS-i üldtingimusi saate lugeda siin: https://maksekeskus.ee/tingimused/.

1.

MÕISTED

Erikonto

Ettevõtja

Ettevõtja poolt Makseteenuse Osutaja juures avatud ja kasutatav
konto, millel hoitakse kõiki Kampaania käigus kogutud rahasid. Kui
Kampaania ebaõnnestub, siis tagastatakse Erikontole kogunenud
rahad Investoritele. Kui Kampaania on edukas, siis vabastatakse
Erikontole kogunenud rahad Ettevõtja kasuks pärast seda, kui on
jõustunud kõigi asjaomaste Investorite registreerimine Äriregistris
ja Eesti Väärtpaberite Keskregistris või vastava riigi vastavas
registris
Ettevõtja
aktsionäride
või
osanikena,
või
kvaasikapitaliinstrumentide puhul vabastatakse Erikontole
kogunenud rahad Ettevõtja kasuks pärast seda, kui Ettevõtjale ja
Fundwise’ile on esitatud allkirjastatud kvaasikapitalinstrumendi
(konverteeritava laenu või muu investeerimisinstrumendi) leping.
Hoiu-laenuühistu puhul võib kogunenud rahad Ettevõtja kasuks
vabastada pärast seda, kui Ettevõtja juhtorgan või muu otsustama
volitatud organ on aktsepteerinud kõik asjaomased Investorid selle
hoiu-laenuühistu liikmeteks;
osaühing, aktsiaselts või hoiu-laenuühistu, mida Veebisaidil esindab
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Liige ja mis otsib rahastust Osaluspõhise Ühisrahastuse teel;
Investor
füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Osaluspõhist Ühisrahastust
investeerimaks Ettevõtjasse, et saada vastutasuks osalus ja
hoiu-laenuühistu puhul liikmelisus sellises Ettevõtjas. Investor võib
olla Liige või Liikme poolt Veebisaidil esindatud;
Kampaania
Osaluspõhise Ühisrahastuse kampaania, mille Ettevõtja on
korraldanud kooskõlas Veebisaidil toodud juhiste ja reeglitega;
Kasutajasisu
mis tahes sisu, videod, helindid, kirjalikud kommentaarid, andmed,
tekstid, fotod, tarkvara, skriptid, graafika ning muu teave ja
materjalid, mille Teie Veebisaidile esitate;
Liige
füüsiline isik, kes on Veebisaidil kasutajakonto registreerinud ja
Fundwise’i poolt liikmena aktsepteeritud;
Makseteenuse Osutajamakseteenuse osutaja, keda Fundwise kasutab Investorite ja
Ettevõtjate vahelisteks rahaülekanneteks;
Osaluspõhine Ühisrahastus investeeringu eest Investoritele firmas (Ettevõtjas) või
Ettevõtja poolt Investoritele asutatud piiratud vastutusega
äriühingus (eriotstarbeline ühing – SPV) osaluse, sealhulgas
kvaasikapitaliinstrumendi pakkumine, hoiu-laenuühistu puhul aga
Investoritele liikmelisuse andmine;
Osaluspõhise Ühisrahastuse Tasu Ettevõtja poolt Fundwise’ile makstav tasu rahastuse
saanud Kampaania korraldamiseks kasutatud Teenuste eest;
Privaatsuspõhimõttedpõhimõtted,
mis
on
saadaval
aadressil:
https://fundwise.me/et/privaatsusest ning mis kirjeldavad seda,
kuidas Fundwise isikuandmeid kogub, kasutab ja avaldab, ning
seda, milliseid samme Fundwise selliste isikuandmete kaitsmiseks
teeb;
Päev
kalendripäev;
SPV (eriotstarbeline ühing) investeerimise eesmärgil Ettevõtja poolt või Ettevõtja ja
Fundwise’i poolt asutatud piiratud vastutusega äriühing, kus
Fundwise’i rolliks on ainult Teenuste kasutamise ajutine
hõlbustamine. Fundwise’il on õigus võtta SPV asutamise ja
haldamise eest tasusid, mille maksmine on Ettevõtjale kohustuslik;
Tarbija
füüsiline isik, kes sõlmib tehingu, mis pole seotud sõltumatu
majandus- ega kutsetegevusega;
Teenused
Osaluspõhise Ühisrahastuse teenused, mis on saadaval platvormi
(Veebisaidi) kaudu, mis tehakse kättesaadavaks Fundwise’i või selle
Tütarettevõtete või Sidusettevõtete poolt ning kus Ettevõtjad
saavad otsida Investoritelt rahastust vastutasuks osaluse eest
Ettevõtja
äriühingu
osa-/aktsiakapitalis,
sealhulgas
kvaasikapitaliinstrumentide alusel (konverteeritav laen või muu
investeerimisinstrument)
või
Ettevõtja
hoiu-laenuühistu
liikmelisuse eest, kooskõlas nende Ettevõtjate poolt eelnevalt
kehtestatud tingimustega;
Teie
füüsiline isik, kes kasutab Veebisaiti, esindades ennast või mingit
juriidilist isikut;
Tütarettevõtted ja Sidusettevõtted Fundwise’i tütarettevõtted ja sidusettevõtted kogu
maailmas. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et Tütarettevõtetel ja
Sidusettevõtetel on õigus osutada Veebisaidi kõiki ja mis tahes
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Teenuseid;
päev, mil Eestis on pangad üldjuhul äritegevuseks avatud.

Äripäev

2.

ÜLDIST

2.1.

Fundwise’i heakskiidu korral ja Teie käesolevate Tingimustega nõusoleku korral
saab Teist Veebisaidil kasutajakonto loomisega Liige.
Teenuseid tohivad kasutada ainult Liikmed. Fundwise jätab endale õiguse keelata
oma Teenuseid mis tahes olemasolevale või potentsiaalsele Liikmele, muuhulgas
järgmistel põhjustel:
(i) kasutajal on halb krediidiajalugu;
(ii) kasutaja on pannud toime kelmuse/pettuse või kriminaalkuriteo või teinud
väära finantsotsuse või on Fundwise’i hinnangul võimetu tingimusi täitma;
(iii) kasutaja on toiminud viisil, mis ohustab Fundwise’i head mainet;
(iv) kasutaja on andnud Fundwise’ile valeandmeid;
(v) kasutajat kahtlustatakse rahapesus või muus kriminaalses tegevuses või
eetiliselt küsitavas käitumises;
(vi) kasutaja ei esita Fundwise’ile kogu teavet, mis on vajalik KYC („Know Your
Customer“ – tunne oma klienti) ja/või AML („Anti-Money Laundering“ –
rahapesu vastane) kontrolli jaoks, kui Fundwise leiab selle vajaliku olevat
või kui seda nõuavad kohalduvad seadused.
Te võite kasutajakonto luua ja Liikmeks saada ainult juhul, kui: (i) te olete
vähemalt 18 aastat vana ja (ii) Teil ei ole Teenuste saamise keeldu Eesti seaduste
ega ühegi muu riigi, sealhulgas sellise riigi seaduste kohaselt, mille residendiks te
olete või kust te Teenuseid kasutate.
Andes
oma
heakskiidu
käesolevatele
Tingimustele
(sealhulgas
privaatsuspõhimõtetele), sõlmite Fundwise’iga käesolevatel Tingimustel
õiguslikult siduva Lepingu. Kui Te Tingimustega või nende mis tahes
muudatustega ei nõustu, siis on Teil keelatud Veebisaiti ja selle Teenuseid
kasutada.
Fundwise jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevas Lepingus muudatusi teha,
ilma lepingupooli sellest ette teavitamata. Teie Veebisaidi ja seonduvate Teenuste
jätkuv kasutamine tähendab, et nõustute tingimusteta kõigi mis tahes ajal selles
Lepingus tehtud muudatustega. Kui te Lepinguga või selle mis tahes muudatustega
ei nõustu, siis on Veebisaidi ja sellega seonduvate Teenuste kasutamine Teile
keelatud. Soovitame Teil enda jaoks välja trükkida Tingimuste versioon, millega te
nõustute, kui Veebisaidil registreerute.
Valeandmeid ei tohi esitada. Lisaks kinnitate, et olete selle Ettevõtja või Investori
(kui see on juriidiline isik) seaduslik esindaja või Teil on volitus sellelt Ettevõtjalt
või Investorilt, keda Te esindate, et turustada ja teostada finantseerimisvoor,
kasutades Teenuseid, ning et Teil on õigus sõlmida Ettevõtja või Investori nimel
Leping.
Leping reguleerib ainult järgmisi suhteid: (i) Liikme ja Fundwise’i vahel, (ii)
Ettevõtja ja Fundwise’i vahel või (iii) Investori ja Fundwise’i vahel. Kõik
investeeringud või muud lepingud Liikmete vahel sõlmitakse ainult nende

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
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2.8.

Liikmete vahel, ilma Fundwise’i sekkumiseta. Fundwise’i poolne Teenuste
osutamine ei nõua praegu Eesti Finantsinspektsiooni nõusolekut. Samas võib
Fundwise igal ajal otsustada taotleda mis tahes tegevusluba, kui soovib osutada
mingeid lisateenuseid või jooksvaid Teenuseid, mis kuuluvad Eesti
Finantsinspektsiooni, muude riikide Finantsinspektsioonide või sarnaste
institutsioonide järelevalve alla.
Kinnitate, et olete teadlik, et Fundwise’ilt võidakse nõuda rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse järgimist seoses rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise meetmetega, mille kohaselt Fundwise võib olla näiteks
kohustatud teostama teatud tegevusi klientide tuvastamiseks (KYC, „Know Your
Customer“) ja/või võimalikeks rahapesu vastasteks kontrollideks (AML,
„Anti-Money Laundering“), kaasa arvatud Teilt isikuandmete kogumine, mida
tehakse muuhulgas Fundwise’i juures kasutajakonto registreerimisel ja enne mis
tahes Kampaania rahastamisega alustamist. Fundwise’i nõudmisel peate esitama
Fundwise’ile teabe ja dokumendid, mida Fundwise loeb oma ainuäranägemise
kohaselt vajalikuks või sobilikuks, et teostada KYC ja/või AML kontrolle.

3.

KASUTAJAKONTO JA PAROOL

3.1.

Mõned selle Veebisaidi lehed on avatud kõigile kasutajatele ja neid võib sirvida iga
külastaja. Liikmeks saamiseks ja Teenuste kasutamiseks aga peate looma
Veebisaidil toodud juhiste kohaselt kasutajakonto, millele peab saama punkti 2
kohaselt Fundwise’i heakskiidu.
Kasutajakonto loomiseks saate kasutada üht järgmistest valikutest: (i)
kasutajakonto loomine Veebisaidil, esitades kõik küsitud vajalikud andmed, või (ii)
registreerumine valitud sotsiaalmeediakonto kaudu (nagu Facebook või LinkedIn)
või (iii) Teie ID-kaardi kasutamine, kui see funktsioon on Veebisaidile
sisselogimiseks kasutusel.
Kasutajakonto loomisel peavad Teie märgitud eesnimi ja perekonnanimi ühtima
Teie enda reaalsete nimedega, sest tegelik nimi on vajalik õiguspäraste huvide
tõestamiseks, et tagada usaldusväärsus Fundwise’i ja selle Liikmete vahel. Teie
valitud parool peab tagama Teie kasutajakontole piisava kaitse. Fundwise’il on
õigus Teie nime korrigeerida, kui see ei vasta käesoleva punkti nõuetele või on
ebaõige.
Kui kasutajakonto on Fundwise’i poolt kinnitatud ja heaks kiidetud, siis saab Teist
Liige. Liikmed võivad olla (i) Investorid ja/või (ii) potentsiaalsed Investorid, kes
otsivad investeerimisvõimalusi, ja/või (iii) Ettevõtjad, kes otsivad oma
Kampaaniale rahastust.
Kui olete kasutajakonto loonud ja sisse loginud, siis võidakse Teilt küsida Teie
enda kohta lisateavet, et aidata Fundwise’il Teile Veebisaidil kuvatavat teavet Teie
järgi kohandada.
Nõustute ja kinnitate, et Te ei avalda (tahtlikult ega hooletusest) oma
kasutajakonto kasutajanime ega parooli ühelegi kolmandale isikule ega anna muul
moel ühelegi kolmandale isikule võimalust Teie kasutajakontot kasutada. Kui Teil
on alust arvata, et mingi kolmas isik on saanud juurdepääsu Teie kasutajakontole,
siis peate Fundwise’i sellest viivitamatult teavitama. Pidage silmas, et kõigi Teie

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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kasutajakonto kasutamisega seotud tegevuste eest vastutate Teie.

4.

TUVASTAMINE JA ANDMETE ESITAMINE

4.1.

Fundwise’il on reegel, et hoidutakse valeandmete esitamisest. Palun olge enda ja
oma pakkumise osas aus. Liikmeid kutsutakse üles teatama igast suhtlusest, mida
nad loevad eksitavaks, ja igast Liikmest, kes näib enda kohta valeandmeid esitavat.
Fundwise võib nõuda Teilt Teie isiku tuvastamist, kui Veebisaidil registreerute, või
Teie isikutuvastust ja digiallkirja, kui aktsepteerite ja sõlmite lepingu, mille
osapooleks Teie saate ja mis võib olla Teenuste kasutamisel vajalik.
Lisaks on Teil kohustus esitada igakordselt Fundwise’i poolt nõutavad
dokumendid, mis kinnitavad, et olete Ettevõtja või Investori seaduslik esindaja.
Te mõistate ja nõustute, et mõned lepingud Teie ja Fundwise’i vahel või Teie ja
mõne teise Liikme vahel, nagu näiteks Ettevõtja ja Investori vahel, võidakse
sõlmida sellega, kui annate vahetult Veebisaidil oma heakskiidu, eeldusel, et olete
oma kasutajakontole sisse loginud.

4.2.

4.3.
4.4.

5.

TEENUSED

5.1.
5.2.

Teenuseid osutatakse Veebisaidi kaudu.
Liikmed võivad Veebisaidil ära toodud eeldusi järgides esitada oma Kampaania
Fundwise’ile, kes otsustab, millised Kampaaniad võivad teistelt Liikmetelt
ühisrahastust taotleda. Igasugune rahastus peab toimuma kooskõlas Tingimustega.
Te nõustute kasutama Teenuseid eesmärkidel, mis on lubatud Veebisaidi
Tingimustega ja kõigi kohalduvate seaduste, eeskirjade ja heade tavadega või
suunistega, mis kehtivad antud jurisdiktsioonis.
Te nõustute Teenuseid mitte reprodutseerima, duplitseerima, kopeerima, müüma,
kauplema või edasi müüma ning seda mis tahes eesmärgil, välja arvatud juhul, kui
Fundwise seda lubab. Samas võite Teie vabalt soovitada Teenuseid teistele
potentsiaalsetele Liikmetele.
Teie kinnitate ja nõustute, et Fundwise võib lõpetada Teenuste osutamise
(väiksemas osas, suuremas osas või koondina) Teile või kasutajatele üldiselt ja
seda Fundwise’i ainuäranägemise järgi, ilma Teile eelnevalt ette teatamata. Sellest
tulenevalt võib Fundwise lülitada välja juurdepääsu Teie kasutajakontole ning
takistada Teie juurdepääsu Teenustele, Teie konto andmetele ja/või muule Teie
kontol olevale sisule. Te võite ise igal ajal Teenuste kasutamise lõpetada.
Te mõistate, et Teenuseid kasutades võite kokku puutuda hoiatusteadetega,
kutsetega või muu sarnasega, mis võib tunduda Teile häiriv või vastuvõetamatu,
ning et selles mõttes kasutate te Teenuseid omal riisikol.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.

OSALUSPÕHINE ÜHISRAHASTUS

6.1.

Üldist
6.1.1.

Ettevõtjad

võivad

Fundwise’i

eelneval

heakskiidul

esitada
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Veebisaidile oma Kampaania, mille jaoks nad Investoritelt osaluse
vastu rahastust otsivad.
6.1.2.
Fundwise’i igakordsel heakskiidul võib Ettevõtja algatada
Kampaaniavooru. Kampaaniavoor on investeeringuvoor, mille
käigus Investorid võivad Ettevõtjasse investeerida.
6.1.3.
Kampaaniavoor
kestab
Veebisaidil
igakordselt
märgitud
maksimaalse aja. Sellegipoolest, kui Kampaaniavooru käigus
taotletav summa saavutatakse enne märgitud aega või kui
hoiu-laenuühistu puhul saavutatakse maksimaalne liikmete arv enne
määratud aja lõppu, siis suletakse Kampaaniavoor automaatselt.
6.1.4.
Kampaaniavooru ajal võib Investor teatada oma huvist osaleda
rahastuses, jälgides järgnevat protsessi: ta valib sobiv Kampaania,
tutvub Veebisaidil avaldatud Kampaania sisuga, hindab
investeerimisriske, vajadusel tutvub Veebisaidil avaldatud
investeerimisinstrumentide kirjeldustega, määrab summa, mille ta
soovib investeerida, ja maksab osaluse eest (vt ka punktid 6.1.4.1,
6.1.5 ja 6.3).
6.1.4.1.
Investeerimise kinnituse käigus peab Investor valima, kas ta
soovib investeerida eraisiku või juriidilise isikuna ja
vastavalt sellele valikule sisestada Investori andmed
Veebisaidil.
6.1.5.
Investor maksab aktsiate/osade eest Erikontole 24 tunni jooksul
pärast oma investeerimishuvist teatamist või teatab Fundwise’ile
oma soovist investeering tühistada. Kui Investor ei ole investeerinud
24 tunni jooksul pärast oma investeerimishuvist teatamist, siis on
Fundwise’il õigus investeering tühistada ja Investor Kampaanias
osalejate nimekirjast eemaldada.
6.1.6.
Ettevõtja võib mis tahes investeeringu tagasi lükata ja investeeringu
Investorile tagastada, olles pärast Kampaania lõppu Investorite
nimekirja üle vaadanud, kuid enne Investori registreerimist
Ettevõtja aktsionäri/osanikuna või hoiu-laenuühistu liikmena.
6.1.7.
Te nõustute, et Veebisait on ainult kohtumisplatvorm, kus Investorid
saavad Ettevõtjatega kohtuda, ning Fundwise ei anna mingit nõu ega
osale mingil moel Kampaania investeerimisvoorus. Fundwise ei sea
ühelgi ajal Kampaaniatele eeltingimusi. Kõik sellised tingimused,
muuhulgas Investorite arvu, aktsiate/osade arvu, ettevõtte väärtuse
ja investeeringusumma määrab alati Ettevõtja.
6.1.8.
Kõik investeeringud Ettevõtjasse tehakse alati ilma Fundwise’i
kaasamata. Lisaks nõustute ja olete teadlik, et investeerimisleping ja
muud seonduvad dokumendid sõlmitakse Ettevõtja ja Investori
vahel nende endi hinnangul ja riisikol; sama kehtib ka
hoiu-laenuühistu liikmelisuse taotluse puhul. Mis tahes otsus
Ettevõtjasse investeerida on ainult vastava Investori otsus. Fundwise
ei vastuta ühegi Investori investeeringusumma maksmata jätmise
eest ega ühegi Ettevõtja aktsiate/osade väljastamata jätmise või
Investori hoiu-laenuühistu liikmeks võtmata jätmise eest.
6.1.9.
Fundwise’il on õigus mistahes ajal ja ette teatades vastavalt oma
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6.1.10.

6.1.11.

6.2.

Ettevõtja
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

äranägemisele mis tahes Kampaania tühistada, katkestada või
peatada. Selline tühistamine, peatamine või katkestamine võib
toimuda näiteks juhul, kui Ettevõtja või Kampaania rikub kehtivat
seadusandlust, käesolevat Lepingut või Veebisaidile kohanduvaid
mis tahes tingimusi.
Fundwise pakub Kampaaniate investeerimisvoorude jaoks põhiliste
dokumentide
blankette
(nt
aktsionäride/osanike
leping,
aktsionäride/osanike otsused jne). Fundwise ei koosta neid
dokumente iga Kampaania ega Ettevõtja/Investori jaoks eraldi.
Ettevõtjatel/Investoritel on võimalus Kampaaniaga seotud
dokumentide blankettidega enne Kampaania algust tutvuda ja nende
dokumentide muutmiseks või täiendamiseks vajalikke andmeid
esitada. Ettevõtjad/Investorid võivad Kampaania eripärasid ja
omaenda soove arvestades teha selles punktis nimetatud
dokumentide kohta muudatuste ettepanekuid ja esitada
kommentaare. Samas ei nõusta Fundwise Ettevõtjaid/Investoreid
üksikasjaliselt lepingulistes ega muudes juriidilistes küsimustes. Iga
Ettevõtja/Investor peab vajadusel hankima endale enda kulul
õigusnõustaja teenuse.
Kui kasutajat esindab esindaja, siis ei ole Fundwise’il kohustust, kuid
on õigus kontrollida esindusõiguse olemasolu või kehtivust.
Fundwise ei vastuta esindusõiguse puudumisest või ebapiisavusest
tulenevate tagajärgede eest.

Te nõustute, et iga Kampaania postitamine peab toimuma kooskõlas
(i) kõigi vastavas jurisdiktsioonis kohalduvate seaduste, eeskirjade ja
heade tavade või suunistega ja (ii) igakordsete Veebisaidil toodud
juhistega. Fundwise’il on õigus keelduda mis tahes põhjusel ja mis
tahes ajal mis tahes Kampaania ülespanekust.
Kampaania Veebisaidile ülespanemisel nõustute ja kinnitate, et kõik
pakkumised ja investeeringud tehakse kooskõlas kohalduva
seadusandlusega ning et Ettevõtja peab koostama ja seadma kõik
Kampaania eeldused (muuhulgas pakutavate aktsiate/osade arv,
ettevõtte
väärtus,
küsitav
investeeringusumma,
esitatav
finantsteave) kooskõlas kohalduva seadusandlusega. Lisaks: kui mis
tahes kohalduvatest seadustest, reeglitest ja eeskirjadest tulenevad
mingid juriidilised nõuded, näiteks nõue koostada prospekt, siis on
Ettevõtja kohuseks tagada nende juriidiliste nõuete täitmine ja
kanda kõik nende nõuete täitmisest tulenevad kulud.
Te nõustute esitama Liikmetele igakordselt Fundwise’i poolt nõutava
ja Veebisaidil märgitud teabe. Ettevõtja peab Teenuste kasutamisel
alati esitama tõese, täpse ja täieliku teabe enda, oma staatuse ja
varasema rahastuse kohta.
Te olete teadlik, et võite mis tahes investeeringu tagasi lükata, olles
pärast Kampaania lõppu Investorite nimekirja üle vaadanud, kuid
enne Investori registreerimist Ettevõtja aktsionäri/osanikuna või
hoiu-laenuühistu liikmena. Olete kohustatud tagasilükatud
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6.2.5.

6.2.6.

6.3.

Investor
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

6.3.4.

Investorile investeeringu tagastama.
Pärast Kampaania sulgemist kohustute lõpetama Kampaania
kooskõlas kohalduva seadusandlusega. Investorid peavad tegema
Ettevõtjale osa-/aktsiakapitali makse kooskõlas Ettevõtja ja selles
rahastuses osalevate Investorite vahel kokkulepitud tingimustega,
eelkõige Tingimuste punktiga 7, Makseteenuse Osutaja
üldtingimustega ning Ettevõtja ja rahastusse kaasatud Investorite
vahel kokkulepitud tingimustega. Teie vastutate kõigi Kampaania
lõpetamiseks vajalike dokumentide koostamise ja esitamise eest
(kaasa arvatud seaduslikult nõutavad dokumendid).
Te mõistate ja nõustute, et kui kasutatakse SPV mudelit, siis seisneb
Fundwise’i roll ainult Teenuste kasutamise ajutises hõlbustamises ja
Ettevõtja on ainuvastutav iga juriidilise, finants- ja varalise
vastutuse, riski ja probleemi eest, mis võivad SPV kasutamisest
tekkida. Te mõistate ja aktsepteerite, et SPV mudelid võivad nõuda
Ettevõtjalt
SPV-sse
investeerimist kooskõlas kohalduvate
õigusaktidega ja kõigi sellega seonduvate riskide aktsepteerimist. Te
nõustute, et SPV mudeli puhul võib teatud tüüpi SPV-dele kohalduda
täiendav finantsreeglistik, mis võib nõuda, et Teie hangiksite
tegevusloa (nt investeerimisfondi puhul).

Investor nõustub ja mõistab, et mis tahes otsus Ettevõtjasse
investeerida või hoiu-laenuühistu puhul liikmeks saada on ainult
selle Investori otsus. Soovitame Investoril lugeda läbi siin toodud
riskihoiatus: https://fundwise.me/et/riskidest, enne kui Veebisaidi
kaudu midagi investeerida.
Investor võib nõuda Kampaania käigus Ettevõtja kohta põhjalikumat
teavet. Selline päring tuleb esitada Ettevõtjale.
Mõnedes riikides võivad Investoritele kohalduda teatud seaduslikud
nõuded. Investori kohuseks on tagada nende nõuete täitmine. Nende
nõuete hulgas võivad olla näiteks, et Investor oleks „sertifitseeritud
Investor“, „ise sertifitseeritud Investor“, „professionaalne Investor“
või „akrediteeritud Investor“. Fundwise või Ettevõtja võib nõuda, et
Investor esitaks tõendid nende seaduslike nõuete täitmise kohta,
kuid Fundwise’il ei ole kohustust seda nõuda ega üldiselt kontrollida
nende nõuete täitmist.
Te mõistate ja nõustute, et kui kasutatakse SPV mudelit, siis seisneb
Fundwise’i roll ainult Teenuste kasutamise ajutises hõlbustamises ja
Fundwise ei kanna ühtegi juriidilist, finants- ega varalist vastutust,
ühtegi riski ega probleemi, mis võivad SPV kasutamisest või sellega
seonduvalt tekkida.

7.

VOLITUSED JA VOLIKIRJAD

7.1.

Käesolevate Tingimuste aktsepteerimisega volitate Ettevõtja nimel Fundwise’i või
kedagi, keda Fundwise võib nimetada (vastava Kampaania jaoks):
7.1.1.
kasutama Erikontot, mis on avatud Teie poolt (siin ja edaspidi
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7.2.

nimetatakse Teid ja Ettevõtjat antud kontekstis ühiselt „Teie“)
Ettevõtja kulul ja nimel Swedbank’i või mis tahes muu Makseteenuse
Osutaja juures Erikonto lepingu tingimustel, mis on sõlmitud
Ettevõtja ja Makseteenuse Osutaja vahel;
7.1.2.
andma Kampaania lõppedes Makseteenuse Osutajale käsu kanda
Kampaania käigus kogutud summa alljärgneval viisil Erikontolt
välja:
7.1.2.1.
eduka Kampaania korral vabastama Erikonto Ettevõtja
kasuks;
7.1.2.2.
Kampaania puhul, mis ei saavutanud oma ettemääratud
rahastussihti – tagastama kogutud summa Investorite
kontodele, kust see raha Erikontole kanti, või kui see pole
võimalik, siis tagastama raha kontodele, mille Investorid
nimetavad Fundwise’ile eesmärgiga raha neile kanda.
Eeltoodu ei kohaldu hoiu-laenuühistutele;
7.1.2.3.
juhul, kui Kampaania mis tahes põhjusel ennetähtaegselt
katkestatakse või mis tahes juhul, kui püütakse lõpetada
Erikonto lepingut või võtta tagasi Fundwise’ile Erikontoga
seoses antud volitusi või lõpetatakse mis tahes asjaomane
leping (st Erikonto leping, käesolev Leping) ja seda teete
Teie, Investor, Makseteenuse Osutaja või Fundwise –
tagastama kogutud summa Investorite kontodele, kust see
raha Erikontole kanti, või kui see pole võimalik, siis
tagastama raha kontodele, mille Investorid nimetavad
Fundwise’ile eesmärgiga raha neile kanda;
7.1.2.4.
Fundwise’i ainuäranägemise kohaselt, kui toimub Ettevõtja
likvideerimine, pankrotihoiatus, krediidiolukorra mis tahes
negatiivne muutus või esinevad mis tahes muud faktid seoses
Ettevõtjaga (nt valeandmete esitamine, Lepingu rikkumine) –
tagastama kogutud summa Investorite kontodele, kust see
raha Erikontole kanti, või kui see pole võimalik, siis
tagastama raha kontodele, mille Investorid nimetavad
Fundwise’ile eesmärgiga raha neile kanda.
Samuti mõistate, nõustute ja aktsepteerite Teie ja Ettevõtja käesolevaid Tingimusi
aktsepteerides, et (vastava Kampaaniaga seoses):
7.2.1.
Teil ega Ettevõtjal ei ole lubatud kasutada ega üle kanda ega
käsutada Erikontol olevaid rahasid mis tahes moel ega muuta
Erikonto lepingu tingimusi ega astuda samme selles muudatuste
saavutamiseks, kui selleks ei ole Fundwise’i eelnevat
digiallkirjastatud heakskiitu või nõusolekut;
7.2.2.
Teie ega Ettevõtja ei tohi astuda samme Erikonto üle suurema
kontrolli saavutamiseks, kui selleks ei ole Fundwise’i eelnevat
digiallkirjastatud heakskiitu või nõusolekut;
7.2.3.
Teie ega Ettevõtja ei tohi lõpetada Erikonto kasutamise lepingut (st
Erikonto lepingut) ega käesolevaid Tingimusi ega astuda samme
selle/nende lõpetamise saavutamiseks, kui selleks ei ole Fundwise’i
eelnevat digiallkirjastatud heakskiitu või nõusolekut;
7.2.4.
Teie ega Ettevõtja ei tohi volitada ühtki muud füüsilist ega juriidilist
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7.2.5.

isikut kasutama, üle kandma ega käsutama Erikontol olevaid rahasid,
kui selleks ei ole Fundwise’i eelnevat digiallkirjastatud heakskiitu või
nõusolekut;
Teie ega Ettevõtja ei tohi mis tahes ajal muuta Erikonto lepingu
tingimusi ega astuda samme neis muudatuste saavutamiseks ning
seda ei enne ega pärast Erikonto lepingu sõlmimist, kuni Fundwise
on esitanud Makseteenuse Osutajale teatise, millega lubab kanda
rahasid Erikontolt Ettevõtja tavalisele pangakontole.

8.

TUNNUSTUSED, LUBADUSED JA KEELUD

8.1.

Te kinnitate, et olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ja endale selgeks teinud
ning olete vähemalt 18-aastane.
Te kinnitate, et Teenuste eesmärgiks on aidata Ettevõtjal leida sobivaid
Investoreid ja Investoritel leida sobivaid osaluspõhiseid investeeringuid,
sealhulgas leida liikmeid ja osaluspõhiseid investeeringuid hoiu-laenuühistutele.
Kõik juriidilised lubadused Ettevõtjate ja Investorite vahel sõlmitakse ainult
vahetult Ettevõtjate ja Investorite vahel, väljaspool Teenuseid.
Ettevõtjana mõistate, et rahastusvooru kohalduvate seaduste, reeglite ja eeskirjade
kohane elluviimine on Teie ainuvastutusel. Samuti lubate, et teostate rahastuse
vajaliku hoolsusega ja kooskõlas Kampaanias avaldatud teabega.
Investorina hoiate konfidentsiaalsena kogu Ettevõtjalt saadud konfidentsiaalse
teabe ja kasutate seda ainult Kampaaniavoorus osalemise võimaluse hindamiseks.
Mõnedes riikides võivad Investoritele kehtida teatud seaduslikud nõuded. Teie
vastutate nende nõuete täitmise eest. Te teete oma investeerimisotsuse enda
hinnangu alusel ja olete selle otsuse eest ainuvastutav.
Käesoleva Lepinguga kooskõlas võivad kolmandad isikud võtta tasusid ja makse.
Te kinnitate, et Fundwise ei maksa selliseid tasusid ja makseid.
Fundwise’ile kohaldub Eesti reklaamiseadus ja Fundwise turustab oma Teenuseid
selle seaduse kohaselt.
Te tunnustate, et enamik Teenuste sisesest ja Teenustega seonduvast suhtlusest
toimub nii eesti kui inglise keeles.
Te nõustute ja kinnitate, et Te ei avalda, postita, edasta, levita ega laadi
Veebisaidile ega Teenustesse üles mis tahes sisu ega teavet, mis:
8.8.1.
on väär, eksitav, ebatõene või ebatäpne,
8.8.2.
edendab või julgustab ebaseaduslikku tegevust,
8.8.3.
on mis tahes viisil diskrimineeriv, solvav või ründav (nt rassi, etnilise
päritolu, religiooni, seksuaalsuse põhjal),
8.8.4.
kujutab endast laimu, sisaldab pornograafiat või on mis tahes muul
moel seksuaalselt väljakutsuv,
8.8.5.
on mis tahes viisil kahjulik, väärkohtlev, solvav, ebaseaduslik,
ebaeetiline või rikub mis tahes kolmanda isiku õigusi (muuhulgas
autoriõigusi ja kaubamärgiõigusi).
Te nõustute ja kinnitate, et Te ei käitu alljärgnevalt (ega luba ühelgi kolmandal
isikul nii käituda):
8.9.1.
kasutada Veebisaiti ja/või Teenuseid selleks, et edastada või üles
laadida faile või muud sisu, mis sisaldab viirusi, rikutud andmeid,
pahavara või muid programme, mis võivad arvuteid või muud vara

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

kahjustada,
8.9.2.
Veebisaiti või Teenuseid tervikuna või mis tahes osana levitada või
reprodutseerida,
8.9.3.
Veebisaiti ega Teenuseid muuta, pöördkompileerida ega muu moel
lähtekoodiks teisendada ega lahti murda, välja arvatud juhul, kui
kohustuslik seadus seda selgesõnaliselt lubab,
8.9.4.
kasutada tarkvara, mis loeb Veebisaidi või Teenuste andmeid
automaatselt,
8.9.5.
kasutada Veebisaiti ja/või Teenuseid, et nõuda teistelt kasutajatelt
käeoleva lepingu mis tahes sätete rikkumist või julgustada neid seda
tegema,
8.9.6.
kasutada Veebisaiti Kampaaniateks, millega rahastatakse tubaka-,
relva- ja/või hasartmängutööstust, nende tegevusi või turundust või
mis tahes tööstust, mis toodab ja turustab keskkonnaohtlikke aineid,
või tegevust, mis on vastuolus eetikastandardite või üldlevinud hea
tavaga.
Te nõustute ja kinnitate, et austate Fundwise’iga seonduvaid nimesid ja logosid kui
Fundwise’i vara ning nõustute mitte kasutama ühtki Fundwise’i kaubamärki ega
logo mis tahes viisil, milleks ei ole Fundwise’i eelnevat kirjalikku nõusolekut,
samuti hoiduma rikkumast Fundwise’i kasutajate, Liikmete või mis tahes muude
isikute mis tahes patente, kaubamärke või muid autoriõigusi.
Te nõustute, et olete ainuvastutav (ning et Fundwise ei vastuta Teie ega mistahes
kolmanda isiku ees) kogu ja mis tahes sisu eest, mille Te Veebisaiti ja/või
Teenuseid kasutades loote, edastate või kuvate, samuti Teie selleks otstarbeks
tehtud tegude tagajärgede eest (kaasa arvatud mis tahes kadude ja kahjude eest,
mis võivad Fundwise’ile tekkida).
Fundwise jätab endale õiguse eemaldada Veebisaidilt viivitamatult kogu sisu, mille
ta loeb enda ainuäranägemise kohaselt Tingimusi rikkuvaks või muul moel
Fundwise’i või selle Liikmeid kahjustavaks.
Veebisait ja Teenused võivad võimaldada Teil saata sõnumeid Liikmetele, kes on
reserveerinud Kampaania käigus Ettevõtja aktsiaid/osi. Fundwise ei kontrolli
selliseid sõnumeid. Te olete isiklikult vastutav kõigi sõnumite eest, mida Teie
Veebisaiti ja Teenuseid kasutades saadate, ning Te nõustute ja kinnitate, et ei
saada Tingimusi rikkuvaid sõnumeid, sh teiste Liikmete ahistamiseks või
ähvardamiseks, kaasa arvatud nt soovimatute sõnumite korduv saatmine.

9.

TASUD JA MAKSETINGIMUSED

9.1.

Kampaania raames tehakse rahastusmaksed alati Investorilt Ettevõtjale ja mitte
kunagi Fundwise’i poolt või Fundwise’ile. Seega ei ole Kampaania rahad kunagi
Fundwise’i valduses.
Kampaania raames tehakse rahastusmaksed valuutas ja kasutades makseviise
(pangamaksed, kaardimaksed), mis on Kampaania rahastamiseks Veebisaidil
Kampaania juures märgitud. Kui Kampaania valuutaks ei ole euro, kirjeldatakse
vahetuskursi arvestamise metoodika Kampaania dokumentides.
Kui olete Ettevõtja, siis:
9.3.1.
Veebisaidil registreerumise eest võidakse võtta tasu, mis on
igakordselt Veebisaidil ära märgitud;

9.2.

9.3.
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9.3.2.

9.4.

Kampaania esitamise eest võidakse võtta tasu, mis on igakordselt
Veebisaidil ära märgitud;
9.3.3.
selliste tasude maksmine peab toimuma kooskõlas juhistega, mis on
igakordselt Veebisaidil ära toodud;
9.3.4.
Ettevõtja maksab Fundwise’ile Osaluspõhise Ühisrahastuse tasu, mis
on
igakordselt
Veebisaidil
ära
märgitud
(vt
https://fundwise.me/et/hinnakiri). Osaluspõhise Ühisrahastuse tasu
on protsent eduka Kampaania käigus kogutud rahasummast
Kampaania sulgemise hetke seisuga ja rahadest, mis on kogutud
üheksakümne (90) päeva jooksul pärast Kampaania Veebisaidil
lõppemise kuupäeva, sõltumata sellest, kas rahad on saadud vahetult
Teenuste kasutamise käigus või mitte. Selgituseks: kogutud raha
koondsumma tähendab kogu raha, mis (i) on Kampaania sulgemise
aja seisuga Veebisaidil märgitud, ning (ii) on kogutud 90-päevase
perioodi jooksul pärast sellise Kampaania sulgemist või Veebisaidilt
eemaldamist. Fundwise’il on õigus esitada arve Osaluspõhise
Ühisrahastuse tasu kohta vahetult pärast eduka Kampaania
sulgemist (st pärast seda, kui Kampaania on Veebisaidil rahastuse
jaoks suletud). Samuti on Fundwise’il õigus esitada Osaluspõhise
Ühisrahastuse tasu arve ja saada sellekohane makse siis, kui
Kampaaniavoor ei saavutanud oma rahastuseesmärki, kuid sihiks
määratud summa saadi kokku 90 päeva jooksul pärast Kampaania
sulgemist. Te nõustute tasuma kõik arved seoses selliste
Osaluspõhise Ühisrahastuse tasudega Fundwise’ile kümne (10)
päeva jooksul pärast arve kuupäeva;
9.3.5.
Te nõustute kasutama kõigi Investoritelt Teile tehtavate
rahaülekannete jaoks Fundwise’i poolt igakordselt valitud
Makseteenuse Osutajat. Aktsepteerides käesolevaid Tingimusi,
aktsepteerite ka selle Makseteenuse Osutaja üldtingimusi.
Makseteenuse Osutaja võib võtta oma makseteenuste eest tasu, mille
Te nõustute maksma ning Te annate oma nõusoleku isikuandmete
edastamiseks Makseteenuse Osutajale ja nende töötlemiseks
Makseteenuse Osutaja poolt. Fundwise ei garanteeri Makseteenuse
Osutaja kaudu tehtud maksete õigsust.
Kui olete Investor, siis:
9.4.1.
nõustute rahastuslubaduse andmisel tegema investeeringumakse
Veebisaidil märgitud valuutas;
9.4.2.
nõustute rahastuslubaduse andmisel tegema investeeringumakse
nende summade ulatuses ja selle investeerimissammuga, mis on
lubatud Veebisaidil ühe Investori kohta;
9.4.3.
vastutate kõigi rahastusele kohalduvate maksude maksmise eest.
Fundwise ei vastuta Kampaania Teiepoolse rahastamisega seoses
mingite maksude maksmise eest.

10.

TEIE VASTUTUS JA VASTUTUSEST VABASTAMINE

10.1.

Liikmena olete Fundwise’i või teiste isikute ees ainuvastutav kõigi tegevuste eest,
mis Teie kasutajakonto kaudu toimuvad.

12

10.2.

10.3.

Ettevõtjana olete ainuvastutav Teenuste kasutamise eest ja kogu Liikmetele või
teistele Veebisaidi kasutajatele esitatud teabe eest. Te olete teadlik, et Fundwise ei
paku mingeid finantsnõuandeid ega muid nõuandeid seoses investeerimisega või
mis tahes rahastusvooruga või omakapitali rahastusega. Te vastutate Fundwise’i
ees Fundwise’ile või mis tahes kolmandatele isikutele käesoleva Lepinguga seoses
tekitatud kahjude eest, kaasa arvatud nt Teenuste kasutamine käesolevat Lepingut
rikkudes. Lisaks nõustute vabastama Fundwise’i vastutusest seoses mis tahes
nõuete, kulude (sealhulgas mõistlike õiguskulude), kahjude, kulutuste, vastutuse ja
kadudega, mis tekivad Fundwise’ile Lepingu Teiepoolse rikkumisega seonduvalt.
Te loobute enda nimel ja Teie poolt esindatava juriidilise isiku nimel (kui selline
on) kohalduvate seaduste, reeglite ja eeskirjade kohaselt lubatud maksimaalses
ulatuses oma õigustest esitada Fundwise’i vastu mis tahes põhjusel otseselt või
kaudselt Teenuste või nende Tingimustega seonduvaid nõudeid.
Investorina olete teadlik, et Fundwise ei paku mingeid finantsnõuandeid ega muid
nõuandeid seoses investeerimisega või mis tahes rahastusvooruga või omakapitali
rahastusega. Te olete ainuvastutav omapoolse Teenuste kasutamise eest ja oma
otsuse eest Ettevõtjasse investeerida. Te olete teadlik, et Ettevõtjad on sageli väga
varajases staadiumis ja otsivad rahastust, et oma äri kasvatada. Te kinnitate, et
olete teadlik, et Ettevõtjasse investeerimine on seotud kõrge riskiga ja te võite
kaotada kogu oma investeeringu või osa sellest. Samuti nõustute, et Ettevõtjasse
investeerimine on Teie ainuotsus. Te nõustute, et Fundwise ei vastuta ühegi Teie
poolt Ettevõtjasse tehtava investeeringu eest. Te loobute kõigist õigustest esitada
Fundwise’i vastu Kampaaniavooruga seonduval mis tahes põhjusel nõudeid. Te
vastutate Fundwise’i ees kõigi kahjude eest, mis tekivad Fundwise’ile või mis tahes
kolmandale isikule käesoleva Lepingu Teiepoolse rikkumise tõttu, muuhulgas
Lepingut rikkuval moel Teenuste kasutamise tõttu. Lisaks nõustute vabastama
Fundwise’i vastutusest seoses mis tahes nõuete, kulude (sealhulgas mõistlike
õiguskulude), kahjude, kulutuste, vastutuse ja kadudega, mis tekivad Fundwise’ile
Lepingu Teiepoolse rikkumisega seonduvalt.

11.

FUNDWISE’I VASTUTUS

11.1.

Fundwise ei anna mingeid otseseid, kaudseid ega muid garantiisid seoses
Veebisaidi juurdepääsetavuse, kvaliteedi, sobivuse või õigsusega. Te kinnitate
selgesõnaliselt, et mõistate ja nõustute, et Teenuste Teiepoolne kasutus toimub
Teie ainuvastutusel ning Teenuseid osutatakse põhimõtetel „on nagu on“ ja „kui on
kättesaadav“. Esineb olukordi, kus Teenused ei ole kättesaadavad, muuhulgas
vajalike hooldustööde ajal ja olukordades, mis ei allu Fundwise’i tahtele, nagu nt
Veebisaidile juurdepääsetavuse tõrked, milliste juhtude eest Fundwise mingil juhul
ei vastuta.
Täpsemalt: Fundwise, selle Tütarettevõtted ja Sidusettevõtted ega litsentsiandjad
ei garanteeri või kinnita Teile, et:
11.2.1.
Teenuste Teiepoolne kasutus vastab Teie vajadustele;
11.2.2.
Teenuste Teiepoolne kasutus toimub ilma katkestusteta, õigeaegselt,
turvaliselt ja vigadeta;
11.2.3.
Teenuste Teiepoolse kasutuse käigus saadud teave on täpne ja
usaldusväärne; ning
11.2.4.
defektid Teenuste osana Teile antud tarkvara töös või

11.2.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

funktsioonides parandatakse.
Kõik investeeringud tehakse Ettevõtja ja Investori vahelise kokkuleppe alusel.
Kogu Veebisaidil kuvatav teave kuvatakse seda kuvava Liikme poolt. Fundwise’i
valduses ei ole ühelgi hetkel rahasid, samuti ei anna Fundwise mingeid
finantsnõuandeid investeeringute ega annetuste kohta ning ei ole seega vastutav
ühegi Kampaaniasse tehtava investeeringu eest ega ühelegi Liikmele antud teabe
eest. Fundwise ei garanteeri ühelgi hetkel ühegi Liikme maksekorralduse
teostamist ega kanna kunagi vastutust ühegi Liikme poolt Kampaaniasse tehtud
investeeringu täitumise eest.
Te kinnitate selgesõnaliselt, et mõistate ja nõustute, et Fundwise, selle
Tütarettevõtted ja Sidusettevõtted ning litsentsiandjad ei vastuta Teie ees:
11.4.1.
Teiepoolsete ootuste eest seoses mis tahes reklaami täielikkuse,
täpsuse või olemasoluga või tulenevalt suhtest või tehingust Teie ja
mis tahes reklaamiandja või sponsori vahel, kelle reklaami Teenustes
kuvatakse;
11.4.2.
Teenuste Teiepoolse kasutuse teel või kaudu hoitava või edastatava
sisu ja muude sideandmete kustutamise, rikutuse või salvestamata
jäämise eest;
11.4.3.
Teiepoolse Fundwise’ile õigete kontoandmete andmata jätmise eest;
11.4.4.
Teiepoolse oma parooli või kontoandmete turvalisena ja
konfidentsiaalsena hoidmata jätmise eest.
Igasugune alla laaditud või muul moel Teenuste kasutamise teel saadud materjal
on saadud Teie enda otsusel ja riisikol ning Teie olete ainuvastutav mis tahes
kahjude eest Teie arvutisüsteemile või muule seadmele või andmekadude eest
tulenevalt mis tahes sellise materjali allalaadimisest.
Olenemata käesolevas punktis 11 eelpool sätestatust, vabaneb Fundwise
kohalduvate seadustega lubatavas maksimaalses ulatuses Teie või mis tahes
kolmanda isiku ees vastutusest kõigi otseste kahjude, kaudsete kahjude ja mis
tahes muude kahjude eest, kaasa arvatud saamatajäänud kasum, saamatajäänud
tulu, ärikatkestused ja firmaväärtuse langus, mis tulenevad Lepingust või Teenuste
või Veebisaidi kasutusest või võimatusest neid kasutada või seonduvad nendega.
Ulatuses, milles Fundwise vastutab Teie ees mis tahes kahjude eest, on Fundwise’i
kogu koondvastutus Teie ees (olgu hooletuse, lepingurikkumise või mis tahes muu
nõudepõhjuse alusel) piiratud 1000 euroga. Fundwise ei vastuta Teie ees seoses
mis tahes kolmandate isikute nõuetega, mis on Teie vastu esitatud.
Fundwise ei vastuta mingite kahjude eest, mis tekivad Teile Fundwise’i poolsest
kohustuste ja ülesannete täitmisest kooskõlas käesoleva Lepinguga (kaasa arvatud
nt punkt 7 kohaselt Teie esindajana tegutsemine), välja arvatud juhul, kui need
kahjud on tekkinud Fundwise’i jämeda hooletuse või tahtliku väärkäitumise tõttu,
millisel juhul kohalduvad punktides 11.3, 11.4 ja 11.7 sätestatud piirangud
kohalduva õigusega lubatavas ulatuses.

12.

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

12.1.

Te nõustute, et Veebisait ja Teenused sisaldavad spetsiaalselt Fundwise’i või
kolmandate isikute poolt esitatud sisu ja see sisu võib sisaldada intellektuaalse
omandi õigusi. Te nõustute austama kõiki intellektuaalse omandi õigusi,
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

muuhulgas autoriõigusi, kaubamärke, kaubanimesid (olgu registreeritud või
mitte), mida Veebisait sisaldab või kuvab või millele Te Teenustega seoses
juurdepääsu saate. Teie võite kasutada Veebisaidi sisu ainult Teenuste
kasutamiseks ja Teie ei tohi kasutada Veebisaidi sisu viisil, mis rikub mis tahes
kohalduvaid seadusi või käesolevat Lepingut. Te võite kasutada selliseid
intellektuaalse omandi õigusi ainult Veebisaidi sirvimise ja Teenuste kasutamise
eesmärgil. Fundwise ei anna Teile mingeid muid litsentse nimetatud
intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks peale nende, mis on käesolevas
Lepingus selgesõnaliselt sätestatud. Mitte miski nendes Tingimustes sisalduvast ei
anna Teile õigust kasutada Fundwise’i ühtki kaubanime, kaubamärki,
teenusemärki, logo, domeeninime ega muud eristuvat bränditunnust. Te nõustute
mitte eemaldama, kinni katma ega muutma ühtegi varaliste õiguste teatist (kaasa
arvatud autoriõiguste ja kaubamärgiõiguste teatised), mis võivad olla Veebisaidile
või Teenustele lisatud või nendes sisalduda.
Kasutajasisu omandiõigus ja intellektuaalse omandi õigused jäävad Teile või selle
sisu kolmandast isikust omandiõiguste või intellektuaalse omandi õiguste
omajatele.
Teenuste osutamiseks võib Fundwise vajada litsentsi Kasutajasisu kasutamiseks.
Käesolevaga annate Fundwise’ile jääva, tagasivõetamatu, ülemaailmse,
mitte-eksklusiivse, tasuta ja all-litsentseeritava õiguse Kasutajasisu säilitada,
avaldada, levitada, voogedastada, saata, taasesitada, ümber kodeerida, kopeerida,
reklaamida, esitada, reprodutseerida, kohandada, muuta, tõlkida, avalikult esitada
ja muul moel kasutada seda Teenuste osutamiseks, Veebisaidi reklaamimiseks või
Investorite ligimeelitamiseks. Te nõustute, et see litsents hõlmab Fundwise’i õigust
teha see Kasutajasisu kättesaadavaks teistele ettevõtetele, organisatsioonidele või
üksikisikutele, kellel on Fundwise’iga suhted sidusteenuste osutamiseks, ning
kasutada sellist Kasutajasisu seoses nende teenuste osutamisega.
Te mõistate, et Fundwise võib kasutajatele Teenuste osutamiseks vajalike
tehniliste sammude tegemisel (i) edastada või levitada Teie Kasutajasisu
erinevates avalikes võrkudes ja mitmesuguses meedias; ning (ii) teha Teie
Kasutajasisus selliseid muudatusi, mis on vajalikud, et kohandada ja teha
Kasutajasisu vastavaks ühendatud võrkude, seadmete, teenuste ja muu meedia
tehnilistele nõuetele. Te nõustute, et see litsents annab Fundwise’ile loa nendeks
toiminguteks.
Fundwise jätab endale õiguse (kuid tal ei ole kohustust) eelfiltreerida, üle vaadata,
ära märkida, filtreerida, muuta, tagasi lükata või eemaldada Veebisaidilt või
Teenustest kogu Kasutajasisu või selle mis tahes osi.
Te kinnitate, et Teil on kõik vajalikud õigused Kasutajasisu kuvamiseks ja
üleslaadimiseks ja kõigil muudel viisidel kasutamiseks ning Fundwise’ile
Kasutajasisu osas eelnimetatud litsentsi andmiseks.
Kui mis tahes Kasutajasisu rikub kolmanda isiku intellektuaalse omandi õigusi, siis
nõustute viivitamatult eemaldama kõik rikkuvad Kasutajasisu osad ning
vabastama Fundwise’i kõigist kahjudest, kuludest ja kulutustest, mis talle sellise
rikkumise tõttu tekivad. Kui Fundwise’ile saab teatavaks või Fundwise’il tekib
kahtlus, et Kasutajasisu rikub mis tahes kolmanda isiku intellektuaalse omandi
õigusi, on Fundwise’il õigus kogu selline Kasutajasisu Veebisaidilt eemaldada.
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13.

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAIDID

13.1.

Pidage silmas, et igasugust teavet, mille Te sisestate kolmandate isikute veebisaidil
(mitte vahetult Fundwise.me peal), nt internetipanga kaudu maksete tegemisel või
sotsiaalmeedia kontode kasutamisel Veebisaidile sisselogimiseks, jagatakse selle
kolmanda isiku veebisaidi omanikuga ja Teie andmetele võivad kohalduda tema
privaatsuspõhimõtted ja üldtingimused.
Meie Veebisait võib võimaldada Teil linkida kolmandate isikute Veebisaitidele
kogu Internetis, ja kolmandate isikute veebisaidid võivad linkida meie Veebisaidile.
Kolmandate isikute veebisaitide avamine toimub alati Teie enda riisikol.
Kolmandate isikute veebisaidid jäävad väljapoole Fundwise’i mõjuulatust ning Te
tunnistate, et Fundwise ei vastuta selliste veebisaitide sisu, funktsioonide, teabe
õigsuse, õiguspärasuse ega mis tahes muu aspekti eest. Lisaks tunnistate ja
nõustute, et Fundwise ei vastuta mis tahes kahjude ega kadude eest, mis on
põhjustatud või tulenevad selliste kolmandate isikute veebisaitide sisu
kasutamisest või sellele toetumisest.

13.2.

14.

PRIVAATSUS JA ISIKUANDMED

14.1.

Veebisaidi ja Teenuste kasutamisega kaasneb mitmesugust liiki isikuandmete
erinevatel eesmärkidel töötlemine. Käesoleva Lepinguga nõustudes nõustute ka
Veebisaidi
Privaatsuspõhimõtetega
(https://fundwise.me/et/privaatsusest).
Soovitame Teil need Privaatsuspõhimõtted läbi lugeda.

15.

TINGIMUSTE MUUTMINE JA LÕPETAMINE

15.1.

Te nõustute, et Fundwise võib esitada Teile e-posti, tavaposti või Veebisaidile või
Teenustesse kaasatud teadete teel teatisi, sealhulgas seoses Tingimuste
muutmisega.
Kui mis tahes kohus, millel on antud küsimuses pädevus, otsustab, et käesolevate
Tingimuste mingi säte on kehtetu, siis see säte eraldatakse Tingimustest, ilma et
see mõjutaks ülejäänud Tingimusi. Tingimuste järelejäänud sätted jäävad
kehtivaks ja jõustatavaks.
Fundwise’il on õigus teha käesolevates Tingimustes muudatusi. Fundwise teavitab
Teid neist muudatustest. See teave esitatakse selge teatena Veebisaidil või Teie
teatatud e-posti aadressile saadetud e-kirjaga. Teie jätkuv Veebisaidi ja Teenuste
kasutus pärast Tingimuste muudatuste jõustumist tähendab, et olete muudatused
tingimusteta aktsepteerinud. Kui Te ei nõustu Tingimustega või nende
muudatustega, siis on Teil keelatud Veebisaiti ja Teenuseid kasutada ning Leping
loetakse lõpetatuks.
Fundwise võib lõpetada käesoleva Lepingu ja Teie juurdepääsu Teenustele Teie
e-posti aadressile saadetud kirjaliku teatisega ning seda viivitamatu jõustumisega,
kui olete Lepingut rikkunud või käitunud viisil, mis näitab selgelt, et Te ei kavatse
Tingimuste sätteid täita või olete võimetu neid täitma.
Lisaks võib Fundwise lõpetada Lepingu ja lõpetada Teenuste osutamise ja seda
ilma etteteatamata, kui:
15.5.1.
see on nõutav seadustega või ametkonna otsusega (näiteks kui
Teenuste osutamine Teile on ebaseaduslik või litsentseeritud

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
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15.6.

tegevus või muutub selliseks) või Fundwise ei osuta enam neid
Teenuseid; või
15.5.2.
partner, kellega koos Fundwise Teile Teenuseid osutas, on lõpetanud
oma partnerlussuhte Fundwise’iga või on lõpetanud Teile Teenuste
osutamise; või
15.5.3.
Fundwise läheb üle sellisesse vormi, kus ta ei osuta enam
kasutajatele Teenuseid selles riigis, mille resident Te olete või kust
Te Teenuseid kasutate; või
15.5.4.
Fundwise’i poolt Teile Teenuste osutamine ei ole Fundwise’i
arvamuse kohaselt enam äriliselt elujõuline; või
15.5.5.
Fundwise korraldab ümber oma Veebisaidi, Teenused või
äritegevused.
Kui Leping mis tahes põhjusel lõpetatakse, siis kõik seaduslikud õigused,
kohustused ja vastutused, mis Teile ja Fundwise’ile on kasuks tulnud, kehtinud
(või Tingimuste jõusoleku vältel aja jooksul tekkinud) või mis on sätestatud jäävalt
kehtivatena, jäävad sellest lõpetamisest mõjutamata ja käesoleva punkti sätted
[kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine, punktid 17.1 ja 17.2] jäävad neile
õigustele, kohustustele ja vastutustele jäävalt kehtima.

16.

EDASIANDMINE

16.1.

Te ei tohi Teile käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi edasi anda,
kui selleks pole Fundwise’i eelnevat kirjalikku nõusolekut.
Fundwise võib talle käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma Teie
eelneva nõusolekuta edasi anda.

16.2.

17.

KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSED

17.1.

17.2.

Käesolevale Lepingule, Tingimustele ja kõigile neist tulenevatele või nendega
seonduvatele lepinguvälistele kohustustele kohaldatakse ja nende tõlgendamiseks
kasutatakse Eesti Vabariigi seadusi, ilma kollisiooninorme kohaldamata.
Iga vaidlus, erimeelsus või nõue, mis tuleneb käesolevast Lepingust või seondub
sellega, või lepinguväline kohustus, mis tuleneb käesolevast Lepingust või selle
rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest või seondub sellega, lahendatakse
lõplikult Harju Maakohtus.

18.

TARBIJAKAITSE

18.1.

Kui Teid loetakse Tarbijaks, siis mõned eeltoodud sätetest ei kohaldu Teile või
kohalduvad erinevalt.
Tarbijal on õigus taganeda Lepingust enda äranägemisel neljateistkümne (14)
päeva jooksul alates selle sõlmimise päevast (Võlaõigusseaduse § 56.1). Tarbija
peab selleks Fundwise'ile kirjalikult teada andma, saates vastava teate e-posti
aadressil info@fundwise.me. Tarbijal on võimalik kasutada taganemisavalduse
tüüpvormi, kuid tüüpvormi kasutamine ei ole kohustuslik. Taganemisavalduse

18.2.
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18.3.

18.4.

tüüpvorm on leitav SIIT.
Tingimustega nõustumisel ja Lepingu sõlmimisel kinnitab Tarbija, et saab aru ja
nõustub, et Fundwise'i poolt Teenuste pakkumine algab viivitamatult ning esimese
investeeringu
tegemisega
kaotab
ta
eelkirjeldatud
taganemisõiguse
Tingimuste/Lepingu osas.
Tarbijal on õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
_______________
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