TEENUSTE TINGIMUSED
Tere tulemast veebisaidile Fundwise.me (veebisait), mis on kohtumisplatvorm omakapitali
ühisrahastamiseks.
Saidi omanik on Fundwise OÜ, ettevõtte registrikood 12678440, registrijärgne aadress
Rävala pst 8, Tallinn, Eesti (Fundwise).
Veebisaidi kasutamiseks tuleb Teil muutmata kujul aktsepteerida käesolevad teenuste
tingimused ning kõik muud tegevuseeskirjad, juhised, juhendid, poliitikadokumendid (sh
privaatsuspõhimõtted) ja nendes edaspidi tehtavad muudatused (kõik koos tingimused).
Teie poolt aktsepteerituna moodustavad tingimused Teie ja Fundwise’i vahel õiguslikult
siduva lepingu (leping). Kui Te ei nõustu, et tingimused on Teile siduvad, palun ärge avage,
sirvige ega kasutage veebisaiti muul moel. Teenuste tingimused ja muud tingimused on
praegu ja tulevikus veebisaidil kättesaadavad.
Juhime tähelepanu, et Fundwise ei ole finantsasutus, investeerimispank ega finantsnõustaja
ning samuti ei osuta Fundwise finants- või investeerimisteenuseid. Veebisaidi eesmärk on
üksnes aidata ettevõtjatel leida sobivaid investoreid ja investoritel leida sobivaid
kapitaliinvesteeringuid. Õiguslikud kokkulepped rahastamisvoorude kohta sõlmitakse otse
ettevõtjate ja investorite vahel, ilma Fundwise’i osaluseta.
Juhime tähelepanu ka sellele, et tingimuste aktsepteerimisega aktsepteerite ka meie
makseteenuste osutaja AS-i Swedbank tingimused, mille kirjeldus on esitatud allpool
punktis 7 (makseteenuste tingimused). Need makseteenuste tingimused kehtivad Teie
suhtes üksnes siis, kui Teist saab allpool esitatud määratluse kohaselt ettevõtja. See
tähendab, et need tingimused ei kehti Teie suhtes siis, kui olete lihtsalt liige, investor või
tarbija.
AS-i
Swedbank
tingimustega
saate
tutvuda
siin
https://www.swedbank.ee/private/home/security/legislation.
1.

MÕISTED

Leping
Tööpäev
Kampaania

Tarbija
Ühisrahastuskapital

Päev
Ettevõtja
Omakapitali
ühisrahastamine

käesolevatel tingimustel Teie ja Fundwise’i vahel sõlmitud leping;
päev, mil pangad on üldiselt Eestis äritegevuseks avatud;
omakapitali ühisrahastamise kampaania, mille ettevõtja on
korraldanud kooskõlas veebisaidil sätestatud juhendite ja
eeskirjadega;
füüsiline isik, kes sõlmib tehingu, mis ei ole seotud sõltumatu
kutsealase või majandustegevusega;
teenus, mille raames ettevõtja võib esitada kampaania mitmelt
investorilt rahaliste vahendite kogumiseks vastutasuks osaluse eest
ettevõtjas aegajalt veebisaidil sätestatavatel tingimustel;
kalendripäev;
Eesti osaühing, mida esindab veebisaidil liige ja mis soovib leida
ühisrahastuskapitali abil rahastust;
investoritele
investeeringu
kapitaliosaluse pakkumine;

eest

ettevõttes

(ettevõtjas)

Omakapitali
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ühisrahastamise tasu tasu, mille ettevõtja maksab Fundwise’ile rahastamise saanud
kampaania läbiviimiseks teenuste kasutamise eest;
Investor
füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab ühisrahastuskapitali, et
investeerida ettevõtjasse vastutasuks osaluse eest selles ettevõtjas.
Investor võib olla kas liige või liikme poolt veebisaidil esindatud;
Liige
füüsiline isik, kes on registreerinud veebisaidil kasutajakonto ja
kelle Fundwise on liikmena vastu võtnud;
Makseteenuste
osutaja
makseteenuste osutaja, keda Fundwise kasutab rahaliste vahendite
ülekandmiseks investorite ja ettevõtjate vahel ;
Privaatsuspõhimõtted
põhimõtted,
mis
on
kättesaadavad
aadressil
https://fundwise.me/et/privaatsusest ja milles kirjeldatakse,
kuidas Fundwise kogub, kasutab ja avalikustab isikuandmeid ning
milliseid samme Fundwise nende isikuandmete kaitseks astub;
Teenused
ühisrahastuskapitali teenused, mis on kättesaadavad Fundwise’i või
tema tütar- ja sidusettevõtete pakutava kohtumisplatvormi
(veebisaidi) kaudu, kus ettevõtjad saavad taotleda investoritelt
rahastust vastutasuks osaluse eest ettevõtjates asjaomaste
ettevõtjate poolt eelnevalt määratletud tingimustel;
Erikonto
ettevõtja poolt makseteenuste osutaja juures avatud ja peetav
konto, kus hoitakse kõiki kampaania jooksul kogutud rahalisi
vahendeid. Juhul, kui kampaania ei ole edukas, tagastatakse
erikontole kogutud vahendid investoritele. Kui aga kampaania on
edukas, väljastatakse erikontole kogutud vahendid ettevõtjale
pärast seda, kui on jõustunud äriregistris ja Eesti väärtpaberite
keskregistris tehtud kanded kõikide investorite kui ettevõtja
osanike kohta;
Tütar- ja
sidusettevõtted
Fundwise’i tütarettevõtted ja seotud juriidilised isikud kogu
maailmas. Te olete teadlik ja nõustute, et tütar- ja sidusettevõtetel
on õigus osutada mis tahes või kõiki teenuseid.
Kasutajasisu
Teie poolt veebisaidile esitatud mis tahes sisu, videod, helilõigud,
kirjalikud kommentaarid, andmed, tekst, fotod, tarkvara, skriptid,
graafika ja muu teave ja materjalid;
Teie
füüsiline isik, kes iseend või juriidilist isikut esindades veebisaiti
kasutab.
2.

ÜLDIST

2.1

Kui Fundwise on selle heaks kiitnud ja Te olete käesolevate tingimustega
nõustunud, saab Teist liige veebisaidil kasutajakonto loomisel.
Teenuseid saavad kasutada ainult liikmed. Fundwise jätab endale õiguse keelduda
teenuste osutamisest oma olemasolevatele või tulevastele liikmetele järgmistel
põhjustel:
(i)
kasutaja varasemad kehvad laenuandmed;
(ii) kasutaja on toime pannud pettuse või kriminaalkuriteo või teinud halva
finantsotsuse või ei ole Fundwise’i hinnangul suuteline tingimusi täitma;
(iii) kasutaja on tegutsenud viisil, mis ohustab Fundwise’i head mainet;
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(iv)
(v)

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

kasutaja on esitanud Fundwise’ile valeandmeid;
kasutajat kahtlustatakse rahapesus või mis tahes muus kuritegevuses või
eetiliselt küsitavas käitumises;
Te võite luua kasutajakonto ja saada liikmeks ainult tingimusel, et: i) olete
vähemalt 18-aastane ja ii) teenuste kasutamine ei ole Teile Eesti või mis tahes muu
riigi, sealhulgas riigi, mille resident Te olete või kust Te teenuseid kasutate,
seaduste kohaselt keelatud.
Käesolevate tingimuste (sh privaatsuspoliitika) heakskiitmisega sõlmite
Fundwise’iga käesolevatel tingimustel õiguslikult siduva lepingu. Kui Te
tingimuste või nende mis tahes muudatustega ei nõustu, on veebisaidi ja teenuste
kasutamine Teile keelatud. Soovitame Teil tingimuste versioon, millega
veebisaidile registreerumisel nõustute, enda tarbeks välja printida või salvestada.
Fundwise jätab endale õiguse teha käesolevas lepingus mis tahes ajal muudatusi
ilma kõiki osalisi eelnevalt teavitamata. Teie jätkuv veebisaidi ja sellega seotud
teenuste kasutamine tähendab, et aktsepteerite tingimusteta ka kõiki mis tahes
ajal käesolevas lepingus tehtud muudatusi. Kui Te käesoleva lepingu või selle mis
tahes muudatustega ei nõustu, on veebisaidi ja sellega seotud teenuste kasutamine
Teile keelatud. Soovitame Teil tingimuste versioon, millega veebisaidile
registreerumisel nõustute, enda tarbeks välja printida või salvestada.
Valeandmete esitamise keeld. Lisaks kinnitate, et olete ettevõtja või investori (kui
on juriidiline isik) seaduslik esindaja või Teie esindatav ettevõtja või investor on
volitanud Teid turustama ja teostama teenuste abil rahastamisvooru ning Teil on
sellisena õigus sõlmida leping ettevõtja või investori (kui on juriidiline isik) nimel.
Lepingus reguleeritakse üksnes suhteid: i) liikme ja Fundwise’i vahel, ii) ettevõtja
ja Fundwise’i vahel või iii) investori ja Fundwise’i vahel. Liikmetevahelised mis
tahes investeeringud või muud kokkulepped tehakse või sõlmitakse liikmete vahel
ilma Fundwise’i osaluseta.
Fundwise’i teenuste osutamiseks ei ole hetkel nõutav Eesti Finantsinspektsiooni
luba. Samas aga võib Fundwise mis tahes ajal otsustada taotleda tegevusluba, kui
soovib pakkuda täiendavaid või olemasolevaid teenuseid, mis kuuluvad
Finantsinspektsiooni järelevalve alla. Seega võib olla nõutav, et Fundwise järgiks
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud rahapesu ja
terrorismi rahastamise vastaseid meetmeid, mille kohaselt Fundwise võib näiteks
olla kohustatud teostama teatud „tunne-oma-klienti“ tegevust, sealhulgas koguma
Teilt teatud isikuandmeid, mida tehakse muuhulgas Fundwise’i kasutajakonto
registreerimisel ja enne kampaaniate kaudu rahastamise taotlemist. Sellisel juhul
teeb Fundwise käesolevates tingimustes muudatusi ning selle suhtes kohaldatakse
punktis sätestatud tavalist aktsepteerimise või aktsepteerimisest keeldumise
korda.

3.

KASUTAJANIMI JA PAROOL

3.1

Mõned selle veebisaidi leheküljed on avatud kõigile kasutajatele ja neid võivad
sirvida kõik külastajad. Liikmeks saamiseks ja teenuste kasutamiseks tuleb Teil
aga vastavalt veebisaidil sätestatud juhistele luua kasutajakonto ja saada
Fundwise’i kinnitus vastavalt punktile 2.2.
Kasutajakonto loomiseks võite kasutada ühte järgmistest võimalustest: i) luua
konto veebisaidil, esitades kõik vajalikud küsitud andmed või ii) kasutada
veebisaidile sisse logimiseks Teie valitud sotsiaalmeediakontot (nt Facebook või
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3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

LinkedIn) (kui see on olemas).
Teie valitav kasutajanimi peab olema Teie tegelik nimi. Teie valitav parool peab
tagama kasutajakonto piisava kaitse.
Fundwise kinnitab Teie konto või keeldub selle kinnitamisest 1 nädala jooksul, ent
kuni Fundwise Teie andmed läbi vaatab, antakse Teile automaatselt ajutine
liikmestaatus ja juurdepääs kõikidele teenustele. Fundwise ei saada Teile
kinnitamise kohta eraldi teadet; Teid teavitatakse üksnes liikmestaatuse
andmisest keeldumisest e-posti teel (kui Fundwise’il on Teie e-posti aadress) ja
ajutise liikmestaatuse lõpetamisega.
Kui Fundwise on kasutajakonto kontrollinud ja kinnitanud, saab Teist liige.
Liikmeks võivad olla i) investorid ja/või ii) kampaaniatele rahastust taotlevad
ettevõtjad.
Kui olete kasutajakonto loonud ja sisse loginud, võidakse Teil paluda esitada enda
kohta lisateavet, mis aitaks Fundwise’il kohandada veebisaidil kuvatavat
informatsiooni.
Te nõustute ja kinnitate, et ei avalda (ei tahtlikult ega hooletuse tõttu) oma
kasutajakonto andmeid ühelegi kolmandale isikule ega luba ühelgi kolmandal
isikul muul moel Teie kontot kasutada. Kui Teil on põhjust arvata, et keegi kolmas
isik on saanud juurdepääsu Teie kasutajakontole, peate Fundwise’i sellest
viivitamata teavitama. Palun pidage meeles, et kõikide Teie kasutajakontot
kasutades tehtud tegude eest vastutate Teie.

4.

ISIKUTUVASTAMINE JA ESINDAMINE

4.1

Fundwise’is kehtib valeandmete esitamise keeld. Palun olge enda ja oma
pakkumise kohta võimalikult aus ja otsekohene. Liikmeid ärgitatakse teatama mis
tahes teabevahetusest, mis on nende arvates eksitav, või liikmetest, kes paistavad
enda kohta valeandmeid esitavat.
Fundwise võib nõuda Teilt Teie isiku tuvastamist veebisaidile registreerimisel või
isikutuvastust ja digitaalallkirja, kui aktsepteerite ja sõlmite lepinguid, mille
osaline Te olete ja mis võivad olla teenuseid kasutades nõutavad.
Samuti olete kohustatud esitama Fundwise’i poolt aegajalt nõutavaid dokumente,
mis tõestavad, et Te olete ettevõtja või investori seaduslik esindaja.
Te mõistate ja nõustute, et mõned lepingud võidakse sõlmida Teie ja Fundwise’i
või Teie ja teise liikme (nt ettevõtja ja investori) vahel nii, et aktsepteerite need
otse veebisaidil – seda siiski tingimusel, et olete oma kasutajakontosse sisse
loginud.
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4.3
4.4

5.

TEENUSED

5.1
5.2

Teenuseid osutatakse veebisaidi kaudu.
Liikmed võivad veebisaidi kaudu ja kooskõlas veebisaidil sätestatud
eeltingimustega esitada oma kampaaniaid Fundwise’ile, kes otsustab, milliste
kampaaniatega võib teistelt liikmetelt omakapitali ühisrahastust taotleda.
Rahastamine toimub kooskõlas tingimustega.
Te nõustute kasutama teenuseid üksnes tingimuste ja asjaomases jurisdiktsioonis
kohaldatavate seaduse, määruste või üldtunnustatud tava või suuniste kohaselt
lubatud eesmärgil.
Te nõustute teenuseid mitte reprodutseerima, duplitseerima, paljundama, müüma,
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5.5

5.6

kauplemise korras vahetama või edasi müüma ühelgi eesmärgil, kui Fundwise ei
ole andnud selleks luba. Samas on Teil lubatud soovitada teenuseid teistele
potentsiaalsetele liikmetele.
Kuna Fundwise’i eesmärk on ka jätkata teenuste uuendamist, olete teadlik ja
nõustute, et Fundwise võib lõpetada teenuste osutamise (väikeses ulatuses, suures
ulatuses või täielikult) Teie või kõigile kasutajatele Fundwise’i ainuisikulisel
äranägemisel, ilma Teid sellest ette teavitamata, allpool punktis 15.5 sätestatud
alustel. Sellest tulenevalt võib Fundwise peatada juurdepääsu Teie
kasutajakontole, takistada Teie juurdepääsu teenustele, Teie konto andmetele
ja/või muule Teie konto sisule. Te võite teenuste kasutamise igal ajal lõpetada.
Te mõistate, et teenuste kasutamisel võite kokku puutuda häireteadete, kutsete või
muu sarnase materjaliga, mis võib tunduda Teile segav või ebameeldiv ning et
selles osas kasutate teenuseid omaenda riisikol.

6.

ÜHISRAHASTUSKAPITAL

6.1
6.1.1

Üldist
Ettevõtjad saavad Fundwise’i eelneval heakskiidul esitada veebisaidile kampaania
omakapitali ühisrahastuseks.
Fundwise’i igakordsel eelneval heakskiidul võib ettevõtja käivitada
kampaaniavooru. Kampaaniavoor on investeerimisvoor, mille käigus investorid
saavad ettevõtjasse investeerida.
Kampaaniavoor on avatud veebisaidil aegajalt sätestatud maksimaalse perioodi
jooksul. Sellele vaatamata, kui kampaaniavoorus taotletud rahastuse summa
saavutatakse enne ettenähtud tähtaega, suletakse kampaaniavoor automaatselt.
Kampaaniavooru ajal võib investor teatada huvist osaleda rahastamises,
täpsustades summa, mille ta tahaks investeerida. Investori teade investeerimishuvi
kohta (k.a täpsustatud summa esitamine) kujutab endast selle investori kutset
teha investeerimispakkumine.
Investor võib oma kutse teha pakkumine enne osaluse eest tasumist 72 tunni
jooksul pärast kutse esitamist tagasi võtta, teavitades ettevõtjat sellest veebisaidi
kaudu.
Ettevõtja võib seejärel teha investeerimispakkumise, aktsepteerides investori
kutse. Kui ettevõtja investori kutse tagasi lükkab, loetakse ettevõtja
investeerimispakkumist mitte teinuks.
Kui ettevõtja teeb investeerimispakkumise, aktsepteerides investori kutse, saab
investor elektrooniliselt investeeringuks registreeruda (pakkumise vastu võtta).
Investor tasub osade eest erikontole 72 tunni jooksul alates ettevõtjale pakkumise
tegemise kutse esitamisest; muul juhul loetakse kutse tagasivõetuks.
Te nõustute, et veebisait on üksnes kohtumisplatvorm, kus investorid kohtuvad
ettevõtjatega, ja et Fundwise ei anna mingit nõu ega osale mingil moel
investeerimisvoorus. Fundwise ei kehtesta kunagi kampaaniale eeltingimusi. Kõik
sellised tingimused, nt investorite arv, osade arv, ettevõtte väärtus ja investeeringu
summa, sätestab alati ettevõtja.
Mis tahes ja kõik investeeringud ettevõtjatesse tehakse alati ilma Fundwise’i
osaluseta. Lisaks nõustute ja olete teadlik, et investeerimisleping sõlmitakse
ettevõtja ja investori vahel nende enda otsustusel ja riisikol. Mis tahes otsus
ettevõtjasse investeerida on ainuisikuliselt asjaomase investori otsus. Fundwise ei
vastuta kunagi ühegi investeeringusumma mittetasumise eest ühegi investori
poolt ja Fundwise ei vastuta kunagi osade mitteväljastamise eest ühegi ettevõtja
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6.1.11

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.2.6

6.3
6.3.1

6.3.2
6.3.3

poolt.
Fundwise’il on õigus mis tahes ajal ja omal äranägemisel mis tahes kampaania
tühistada, katkestada või peatada, teatades sellest ette. Selline tühistamine,
peatamine või katkestamine võib toimuda näiteks juhul, kui ettevõtja või
kampaania rikub kehtivaid õigusakte, käesolevat lepingut (sh käesolevaid
tingimusi) või veebisaidi suhtes kehtivaid mis tahes tingimusi või alustel, millel
Fundwise’il on õigus lõpetada liikmesus või juurdepääs veebisaidile või lõpetada
veebisait ja/või teenused.
Ettevõtja
Te nõustute, et kampaaniate ülespanek toimub kooskõlas i) kõikide asjaomases
jurisdiktsioonis kehtivate seaduste, määruste ja üldtunnustatud tava või
suunistega ning ii) aegajalt veebisaidil sätestatavate juhistega. Fundwise’il on õigus
mis tahes kampaania ülespanek mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel keelata.
Veebisaidile kampaania üles panemisega nõustute ja kinnitate, et kõik pakkumised
ja investeeringud tehakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja et kõik kampaania
eeltingimused (nt pakutavate osade arv, ettevõtte väärtus, taotletav
investeeringusumma, esitatav finantsteave) kehtestab ja koostab ettevõtja
kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Lisaks, kui kehtivatest seadustest, eeskirjadest
ja määrustest tulenevad mis tahes seaduslikud nõuded, näiteks nõue koostada
prospekt, on ettevõtja kohustus tagada nende seaduslike nõuete täitmine ning
ettevõtja on kohustatud kandma kõik nende nõuete täitmisest tulenevad kulud.
Te nõustute esitama liikmetele Fundwise’’i poolt nõutava või veebisaidil aegajalt
sätestatud teabe. Ettevõtja peab teenuste kasutamisel alati esitama enda, oma
staatuse ja varasema rahastuse kohta tõesed, täpsed ja täielikud andmed.
Lisaks nõustute ilma põhjendamatu viivituseta vastu võtma või tagasi lükkama
kõik investorite esitatud kutsed teha investeerimispakkumine, saates asjaomasele
investorile veebisaidi kaudu kinnituse või keeldumise.
Pärast kampaania sulgemist kohustute lõpetama kampaania kooskõlas kehtivate
õigusaktidega. Investor tasub ettevõtjale osaluse eest kooskõlas tingimustega,
eelkõige tingimuste punktiga 7, makseteenuste osutaja tingimustega ja asjaomase
ettevõtte ja selles rahastamises osalevate investorite vahel kokku lepitud
tingimustega. Teie vastutate kõikide kampaania lõpetamiseks vajalike
dokumentide (sh seaduse kohaselt nõutavate dokumentide) koostamise ja
esitamise eest.
Pärast edukat kampaaniat nõustute lisaks Teie kehtivatest seadustest tulenevatele
kohustustele osanike ees esitama investoritele kvartaliaruandeid selle projekti või
eesmärgi, mille jaoks Te rahastust taotlesite, põhiliste tegevusnäitajate ja
edenemise kohta. Fundwise ei jälgi selle kohustuse täitmist ja Fundwise’i poolt
mingeid tagajärgi ei kaasne, kui Te seda kohustust ei täida.
Investor
Investor nõustub ja mõistab, et mis tahes otsus ettevõtjasse investeerida on
ainuisikuliselt asjaomase investori otsus. Soovitame investoril enne veebisaidi
kaudu rahaliste vahendite investeerimist lugeda riskihoiatust, mis on esitatud siin:
https://fundwise.me/et/riskidest.
Investor võib küsida kampaania ajal ettevõtja kohta põhjalikumat teavet. Selline
päring esitatakse ettevõtjale veebisaidi kaudu.
Mõnes riigis võivad investorite suhtes kehtida teatud seaduslikud nõuded.
Investori kohustus on tagada nende nõuete täitmine. Need nõuded võivad näiteks
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hõlmata nõuet, et investor oleks „professionaalne investor”, „asjatundlik investor”
või „kogenud investor”. Fundwise või ettevõtja võib nõuda investorilt tõendite
esitamist seaduslike nõuete täitmise kohta, ent Fundwise’il ei ole mingit kohustust
seda teha või üldiselt kontrollida, kas nõuded on täidetud.
7

VOLITUSED JA VOLIKIRJAD

7.1

Käesolevate tingimuste aktsepteerimisega volitate ettevõtja nimel Fundwise’i või
isiku, kellele Fundwise võib anda korralduse (seoses asjaomase kampaaniaga):
kasutama Teie poolt ettevõtja kulul ja nimel avatud erikontot (edaspidi Teie ja
ettevõtja selles kontekstis Teie) Swedbankis või mis tahes muus krediidiasutuses
või makseteenuste osutaja juures (edaspidi Pank) kooskõlas ettevõtja ja panga
vahel allkirjastatud erikontolepingu tingimustega, mille Fundwise on heaks
kiitnud;
andma kampaania lõpul makseteenuste osutajale korralduse kanda kampaania
jooksul kogutud summa erikontolt järgmiselt:
juhul kui kampaania jooksul ei saavutatud eelnevalt seatud rahastamiseesmärki,
tagastama kogutud summa nende investorite kontodele, kelle kontodelt need
rahalised vahendid erikontole kanti või kui see ei ole võimalik, tagastama summad
kontodele, kuhu investorid on Fundwise’ile andnud korralduse need kanda;
kampaania mis tahes põhjusel ennetähtaegse lõpetamise korral või mis tahes katse
korral lõpetada erikontoleping või tühistada Fundwise’ile seoses erikontoga antud
mis tahes volitused või mis tahes asjaomaste lepingute (st erikontoleping, käesolev
leping) lõpetamise korral Teie, ettevõtja, investori, makseteenuste osutaja või
Fundwise’i poolt, tagastama kogutud summa nende investorite kontodele, kelle
kontodelt need rahalised vahendid erikontole kanti või kui see ei ole võimalik,
tagastama need rahalised vahendid kontodele, kuhu investorid on Fundwise’ile
andnud korralduse need kanda;
puhtalt Fundwise’i äranägemisel ettevõtja likvideerimise, pankrotihoiatuse,
ettevõtja laenuolukorra või muude ettevõtjaga seotud asjaolude negatiivse uutuse
korral (nt valeandmete esitamine, lepingu rikkumine) – tagastama kogutud
summad nende investorite kontodele, kelle kontodelt need rahalised vahendid
erikontole kanti või kui see ei ole võimalik, tagastama need rahalised vahendid
kontodele, kuhu investorid on Fundwise’ile andnud korralduse need kanda.
Samuti mõistate, nõustute ja aktsepteerite Teie ja ettevõtja käesolevate tingimuste
aktsepteerimisega, et (seoses asjaomase kampaaniaga):
Teil ja/või ettevõtjal ei ole lubatud erikontol olevaid rahalisi vahendeid ühelgi
moel kasutada või üle kanda või käsutada ega muuta või astuda samme eesmärgiga
muuta erikontolepingu tingimusi ilma Fundwise’i eelneva digitaalallkirjastatud
heakskiidu või Fundwise’i allkirjastatud lepinguta;
Teie ja/või ettevõtja ei või astuda samme erikonto üle suurema kontrolli
saamiseks ilma Fundwise’i eelneva digitaalallkirjastatud heakskiidu või Fundwise’i
allkirjastatud lepinguta;
Teie ja/või ettevõtja ei või lõpetada ega astuda samme eesmärgiga lõpetada
erikonto kasutamise leping (st erikontoleping) või käesolevad tingimused ilma
Fundwise’i eelneva digitaalallkirjastatud heakskiidu või Fundwise’i allkirjastatud
lepinguta;
Teie ja/või ettevõtja ei või volitada ühtegi teist isikut või majandusüksust
kasutama või üle kandma või käsutama rahalisi vaheneid erikontolt ilma
Fundwise’i eelneva digitaalallkirjastatud heakskiidu või Fundwise’i allkirjastatud
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lepinguta;
Teie ja/või ettevõtja ei või mitte mingil ajal muuta või astuda samme eesmärgiga
muuta erikontolepingu tingimusi ei enne ega pärast erikontolepingu
allkirjastamist, kuni Fundwise on sitanud makseteenuste osutajale teate, milles
antakse luba rahaliste vahendite ülekandmiseks erikontolt ettevõtja tavalisele
kontole.
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KINNITUSED, KOHUSTUSED JA KEELUD

8.1

Te kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ja nendest aru saanud
ning et olete vähemalt 18-aastane.
Te olete teadlik, et teenuste eesmärk on üksnes aidata ettevõtjatel leida sobivaid
investoreid ja investoritel leida sobivaid kapitaliinvesteeringuid. Mis tahes ja kõik
õiguslikud kohustused ettevõtjate ja investorite vahel sõlmitakse vahetult
ettevõtjate ja investorite vahel väljaspool teenuseid.
Ettevõtjana mõistate, et Teie olete ainuisikuliselt kohustatud tagama, et
rahastamisvoor viiakse läbi kooskõlas kehtivate seaduste, eeskirjade ja
määrustega. Samuti kinnitate, et teostate rahastamise nõutava hoolikusega ja
kookõlas kampaania käigus Teie poolt avaldatud teabega.
Investorina hoiate konfidentsiaalsena kogu ettevõtjalt saadud teabe ning kasutate
sellist konfidentsiaalset teavet ainult selleks, et hinnata võimalust osaleda
kampaaniavoorus. Mõnes riigis võivad investorite suhtes kehtida teatud
seaduslikud nõuded. Teie kohustus on tagada nende nõuete täitmine. Te teete oma
investeerimisotsuse omaenda hinnangu põhjal ja olete selle investeerimisotsuse
eest ainuisikuliselt vastutav.
Seoses käesoleva lepinguga võivad kolmandad isikud nõuda tasusid, makseid ja
makse. Te olete teadlik, et Fundwise neid tasusid, makseid või makse ei maksa.
Fundwise’i suhtes kehtib reklaamiseadus ning ta turustab teenuseid, veebisaiti ja
kampaaniaid sellega kooskõlas.
Te olete teadlik, et enamik teenustesisesest ja teenustega seotud teabevahetusest
toimub nii eesti kui ka inglise keeles.
Te nõustute ja kinnitate, et Te ei avalda, postita, edasta, levita ega laadi üles
veebisaidile ja/või teenustesse mingit sisu ega teavet, mis:
on vale, eksitav, mittetõene või ebatäpne,
propageerib või soodustab ebaseaduslikku tegevust,
on mis tahes moe diskrimineeriv, solvav või ründav (nt rassi, rahvuse, usu, soo
kontekstis),
kujutab endast au teotamist, sisaldab pornograafiat või on mis tahes muul moel
ühemõtteliselt seksuaalse sisuga,
on mis tahes moel kahjustav, teotav, solvav, ebaseaduslik, ebaeetiline või rikub
ühegi kolmanda isiku õigusi (sealhulgas, aga mitte ainult autoriõigused ja
kaubamärgid).
Te nõustute ja kinnitate, et Te ei (ja ei luba ühelgi kolmandal isikul):
kasuta veebisaiti ja/või teenuseid failide või muu sisu edastamiseks või üles
laadimiseks, mis sisaldavad viiruseid, korrumpeerunud andmeid, pahatahtlikku
tarkvara või muid programme, mis võivad kahjustada arvuteid või muud vara,
levita ega reprodutseeri veebisaiti või teenuseid ei tervikuna ega osaliselt,
muuda, pöördtransleeri, dekompileeri ega pöördprojekteeri veebisaidi või
teenuste ühtegi osa, kui see ei ole kohustuslike seadustega sõnaselgelt lubatud,
kasuta tarkvara, mis loeb veebisaidil või teenustes olevaid andmeid automaatselt,
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kasuta veebisaiti ja/või teenuseid, et nõuda teistelt kasutajatelt käesoleva lepingu
mis tahes sätte rikkumist või ärgitada neid seda tegema,
kuritarvita veebisaiti või teenust ega kasuta seda ühelgi ebaseaduslikul või
lubamatul otstarbel (sealhulgas arvutiviiruste edastamiseks veebisaidi kaudu või
veebisaidi ja/või teenuste kasutamine viisil, mis rikub või riivab kellegi teise
õigusi),
kasuta veebisaiti kampaaniateks, milles taotletakse rahastust tubaka-, alkoholi-,
relva- ja/või hasartmängutööstusele või –tegevusele või nende turustamisele või
mis tahes tööstusele, mis toodab või turustab keskkonnaohtlikke aineid või
tegevusele, mis on vastuolus eetikastandardite või üldise hea tavaga.
Te nõustute ja kinnitate, et kohtlete Fundwise’iga seotud nimesid ja logosid
Fundwise’i omandina ning nõustute mitte kasutama ühtegi Fundwise’i kaubamärki
või logo ühelgi viisil ilma Fundwise’i eelneva kirjaliku nõusolekuta ning ei riku
ühtegi Fundwise’i kasutajate, liikmete või muude osapoolte patente, kaubamärke
või muid autoriõigusi.
Te nõustute, et Teie ainuisikuliselt vastutate (ja Fundwise’il ei ole mingit vastutust
Teie või kolmandate isikute ees) Teie poolt veebisaiti ja/või teenuseid kasutades
loovada, edastatava või kuvatava sisu eest ning Teie sellise tegevuse tagajärgede
eest (k.a mis tahes kahjum või kahjud, mida Fundwise võib kanda).
Fundwise jätab endale õiguse viivitamata eemaldada veebisaidilt sisu, mida
Fundwise oma ainuisikulisel äranägemisel peab käesolevaid tingimusi rikkuvaks
või muul moel Fundwise’i või tema liikmeid kahjustavaks.
Ettevõtjal võib olla võimalik saata veebisaidi ja teenuste kaudu teateid liikmetele,
kes jälgivad Teie kampaaniat. Fundwise selliseid teateid läbi ei vaata. Teie isiklikult
vastutate Teie poolt veebisaiti ja teenuseid kasutades saadetavate teadete eest
ning Te nõustute ja kinnitate, et ei saada teateid, mis rikuvad käesolevaid
tingimusi, kaasa arvatud eesmärgiga ahistada või ähvardada teisi liikmeid,
sealhulgas, aga mitte ainult korduvate soovimatute teadete saatmine.
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TASUD JA MAKSETINGIMUSED

9.1

Kampaania käigus tehtavad rahastamismaksed tehakse alati investorilt ettevõtjale
ning mitte kunagi Fundwise’ilt või Fundwise’ile. Seega ei võta Fundwise
kampaania rahalisi vahendeid mitte kunagi oma valdusesse.
Kampaania käigus tehtavad rahastamismaksed tehakse valuutas, mis on märgitud
veebisaidil, kui kampaania esitatakse veebisaidile rahastamiseks.

9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3

Kui olete ettevõtja:
Kampaania esitamisele kehtib tasu vastavalt veebisaidil aegajalt sätestatule.
Need tasud makstakse kooskõlas veebisaidil aegajalt sätestatavate juhistega.
Ettevõ tja maksab Fundwise’ile omakapitali ü hisrahastamise tasu vastavalt aegajalt
veebisaidil sä testatule (vt https://fundwise.me/et/hinnakiri). Omakapitali
ü hisrahastuse tasu on protsent kampaania jooksul kogutud rahaliste vahendite
kogusummast selle kampaania sulgemise ajal ning ü heksakü mne (90) pä eva
jooksul pä rast kampaania veebisaidil lõ ppemist kogutud rahalistest vahenditest,
olenemata sellest, kas need rahalised vahendid on saadud otse teenuste
kasutamise kaudu võ i mitte. Omakapitali ü hisrahastuse tasu tä pne protsent on
mä rgitud veebisaidil. Kahtluste vä ltimiseks tä hendab kogutud rahaliste vahendite
kogusumma summat, mis hõ lmab i) kampaania sulgemise ajal veebisaidil mä rgitud
rahalisi vahendeid ja ii) 90 pä eva jooksul pä rast kampaania veebisaidil sulgemist
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9.4
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võ i veebisaidilt eemaldamist kogutud rahalisi vahendeid. Fundwise’il on õ igus
esitada omakapitali ü hisrahastuse tasu arve kohe pä rast eduka kampaania
sulgemist (st pä rast seda, kui kampaania on veebisaidil rahastamiseks suletud).
Juhul kui kampaaniavooru rahastamiseesmä rki ei saavutatud kuid Ettevõ tja kogub
investeeringutena 90 päeva jooksul kampaania eesmärgi kokku on Fundwise’il
samuti õigus esitada omakapitali ü hisrahastamise tasu kohta arve ja saada tasu. Te
nõ ustute maksma kõ ik selliste tasude arved Fundwise’ile kü mne (10) pä eva
jooksul alates arve kuupä evast.
Te nõustute kasutama investorilt Teile rahaliste vahendite ülekandmiseks
Fundwise’i poolt aegajalt kinnitatavat makseteenuste osutajat. Käesolevate
tingimuste aktsepteerimisega aktsepteerite ka makseteenuste osutaja tingimused.
Makseteenuste osutaja võib nõuda oma makseteenuste kasutamise eest tasu, mida
Te nõustute maksma. Fundwise ei garanteeri ühegi makseteenuste osutaja kaudu
tehtud makse õigsust.
Kui olete investor:
Fundwise ei nõua investoritelt mingit tasu.
Te nõustute tegema investeeringumakse valuutas, mis on märgitud veebisaidil siis,
kui võtate endale rahastamiskohustuse.
Te olete kohustatud maksma kõik rahastamisega seotud maksud. Fundwise’il ei ole
mingit kohustust maksta kampaania Teiepoolse rahastamisega seotud makse.
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TEIE VASTUTUS JA HÜVITAMINE

10.1

Liikmena vastutate Fundwise’i ja teiste osaliste ees ainuisikuliselt kogu Teie
kasutajakonto raames toimuva tegevuse eest.
Ettevõtjana olete ainuisikuliselt vastutav teenuste kasutamise eest ja kogu
liikmetele või teistele veebisaidi kasutajatele esitatud teabe eest. Te olete teadlik,
et Fundwise ei paku finantsalast nõu ega muid nõuandeid investeeringute kohta
või rahastamisvoorude või omakapitali vahendite kogumise protsessi kohta. Te
vastutate Fundwise’i ees Fundwise’ile või ühelegi käesoleva lepinguga seotud
kolmandale isikule põhjustatud mis tahes kahjude eest, sealhulgas, aga mitte ainult
teenuste kasutamisega käesolevat lepingut rikkudes. Lisaks nõustute hüvitama
Fundwise’ile kõik nõuded, kulud (sh põhjendatud õigusabikulud), kahjud,
kulutused, kohustused ja kahju, mille Fundwise on mis tahes moel Teie käesoleva
lepingu rikkumisest tulenevalt kandnud. Te loobute enda nimel või Teie
esindatava juriidilise isiku nimel (kui on) kehtivate seadute, eeskirjade ja
määrustega lubatud ulatuses oma õigusest esitada Fundwise’i vastu nõudeid
ühelgi teenuste või käesolevate tingimustega otseselt või kaudselt seotud põhjusel.
Investorina olete teadlik, et Fundwise ei paku finantsalast nõu ega muid nõuandeid
investeeringute kohta või rahastamisvoorude või omakapitali ühisrahastamise
protsessi kohta. Teenuste kasutamise ja ettevõtjatesse investeerimise otsuste eest
vastutate ainuisikuliselt Teie. Te olete teadlik, et omakapitali ühisrahastust
taotlevad ettevõtjad on sageli väga varajases arenguetapis ja taotlevad rahastamist
oma äritegevuse kasvatamiseks. Te kinnitate, et olete teadlik, et ettevõtjatesse
investeerimine on seotud kõrge riskiga ja et võite kogu investeeringu või osa
sellest kaotada. Lisaks nõustute, et ettevõtjasse investeerimine on Teie
ainuisikuline otsus. Te nõustute, et Fundwise ei vastuta Teie ettevõtjatesse tehtud
investeeringute eest. Te loobute mis tahes ja kõikidest õigustest esitada Fundwise’i
vastu nõudeid ühelgi kampaaniavooruga seotud põhjusel. Te vastutate Fundwise’i

10.2

10.3
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ees Fundwise’ile või ühelegi kolmandale isikule põhjustatud kahjude eest, mis
tulenevad Teie käesoleva lepingu rikkumisest, sealhulgas, aga mitte ainult teenuste
kasutamisest käesolevat lepingut rikkudes. Lisaks nõustute hüvitama Fundwise’ile
kõik nõuded, kulud (sh põhjendatud õigusabikulud), kahjud, kulutused,
kohustused ja kahju, mille Fundwise on mis tahes moel Teie käesoleva lepingu
rikkumisest tulenevalt kandnud.
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FUNDWISE’I VASTUTUS

11.1

Fundwise ei anna ühtegi ei sõnaselget ega kaudset ega muud garantiid veebisaidi
ligipääsetavuse, kvaliteedi, sobivuse või täpsuse kohta. Te mõistate ja nõustute
sõnaselgelt, et teenuste kasutamine Teie poolt toimub Teie ainuisikulisel riisikol
ning et teenuseid osutatakse „nii nagu need on” ja „nii nagu need on saadaval”.
Võib esineda olukordi, kus teenuseid ei ole ligipääsetavad, sealhulgas, aga mitte
ainult vajalikud hooldustööd ja väljaspool Fundwise’i kontrolli olevad asjaolud, nt
juurdepääsuhäired, mille eest Fundwise mitte kunagi ei vastuta.
Eelkõige ei kinnita ega garanteeri Fundwise, tema tütar- ja sidusettevõtted ja
litsentsiandjad Teile, et:
Teiepoolne teenuste kasutamine vastab Teie nõuetele;
Teiepoolne teenuste kasutamine on katkestusteta, õigeaegne, turvaline või ilma
vigadeta;
Teie poolt teenuste kasutamise tulemusel saadud mis tahes teave on täpne või
usaldusväärne ja
Teile teenuste osana antud mis tahes tarkvara töös või funktsionaalsuses esinevad
vead parandatakse.
Kõik investeeringud tehakse ettevõtja ja investori vahelise kokkuleppe alusel.
Kogu veebisaidil liikmete kohta kuvatav teave on sisestatud või üles laetud
asjaomase liikme poolt, kes selle eest ka isiklikult vastutab. Fundwise ei võta
kunagi enda valdusesse rahalisi vahendeid ja ei anna finantsalast nõu
investeeringute või annetuste kohta ning ei vastuta seetõttu ühegi kampaanias
tehtava investeeringu ega ühegi liikme esitatud teabe eest. Fundwise ei garanteeri
kunagi ühegi liikme maksekohustuste täitmist ja ei vastuta kunagi kampaania
raames ühegi liikme investeeringukohustuste täitmise eest.
Te mõistate sõnaselgelt, et Fundwise, tema tütar- ja sidusettevõtted ja
litsentsiandjad ei vastuta Teie ees:
et võite tugineda mis tahes reklaami terviklikkusele, täpsusele või olemasolule või
tulenevalt mis tahes suhtest või tehingust Teie ja reklaamija või sponsori vahel,
kelle reklaami teenused sisaldavad;
Teiepoolse teenuste kasutamisega või selle kaudu säilitatava või edastatava mis
tahes sisu ja muude teabevahetusandmete kustutamise, korrumpeerumise või
mittesalvestamise eest;
Teie poolt Fundwise’ile täpsete kontoandmete esitamata jätmise eest;
Teie poolt Teie parooli või kontoandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse
mittetagamise eest.
Teenuste kasutamise kaudu mis tahes materjali allalaadimine või muul moel
omandamine toimub Teie oma äranägemisel ja riisikol ning Teie ainuisikuliselt
vastutate Teie arvutisüsteemile või muudele seadmetele põhjustatud kahjude eest
või sellise materjali allalaadimisest tuleneva andmete kadumise eest.
Piiramata eespool käesolevas punktis 11 sätestatut ja kehtivate seadustega
lubatud ulatuses ei vastuta Fundwise Teie või ühegi kolmanda isiku eest mis tahes
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liiki otseste, kaudsete või muude kahjude eest, sealhulgas, aga mitte ainult saamata
jäänud kasum, saamata jäänud tulu, äritegevuse katkestus ja firmaväärtuse langus,
mis tulenevad käesolevast lepingust või teenuste või veebisaidi kasutamisest või
kasutamise võimatusest või on sellega seotud.
Kui Fundwise on Teie ees mis tahes kahjude eest vastutav, piirdub Fundwise’i
koguvastutus Teie ees (kas hooletuse, lepingurikkumise või muu hagi aluseks
oleva asjaolu eest) 1000 euroga. Fundwise ei vastuta Teie ees ühegi kolmandate
isikute poolt Teie vastu esitatud nõude eest.
Fundwise ei vastuta Teie kantud kahjude eest, mis tulenevad käesolevas lepingus
sätestatud Fundwise’i kohustuste ja funktsioonide täitmisest (nt muuhulgas
tegutsemine Teie volitatud esindajana kooskõlas punktiga 7), välja arvatud juhul,
kui need kahjud on tekkinud Fundwise’i raske hooletuse või tahtliku üleastumise
tõttu, millisel juhul kehtivad seadusega lubatud ulatuses punktides 11.3, 11.4 ja
11.7 sätestatud piirangud.
Teil on õigus kasutada kõiki kehtivate seaduste alusel Teile kättesaadavaid
õiguskaitsevahendeid.
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INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

12.1

Te nõustute, et veebisait ja teenused sisaldavad spetsiaalselt Fundwise’i või
kolmandate isikute esitatud sisu ja et see sisu võib sisaldada intellektuaalomandi
õigusi. Te nõustute austama kõiki intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas, aga mitte
ainult autoriõigusi, kaubamärke, kaubanimesid (registreeritud või mitte), mida
veebisait sisaldab või mida veebisaidil kuvatakse või millele Te teenustega seoses
juurdepääsu saate. Te võite kasutada veebisaidi sisu üksnes teenuste kasutamiseks
ja Te ei tohi kasutada veebisaidi sisu vastuolus kehtivate seaduste või käesoleva
lepinguga. Te võite kasutada selliseid intellektuaalomandi õiguseid ainult
veebisaidi sirvimise ja teenuste kasutamise eesmärgil. Fundwise ei anna Teile
ühtegi muud litsentsi eespool mainitud intellektuaalomandi õiguste kasutamiseks
peale käesolevas lepingus sõnaselgelt sätestatute. Mitte miski käesolevates
tingimustes ei anna Teile õigust kasutada Fundwise’i kaubanimesid, kaubamärke,
teenindusmärke, logosid, domeeninimesid ja muid selgelt eristatavaid
bränditunnuseid. Te nõustute, et ei eemalda, kata kinni ega muuda ühtegi
omandiõigusi käsitlevat märget (sh autoriõigusi ja kaubamärke käsitlevaid
märkeid), mis võivad olla veebisaidi ja teenuste külge kinnitatud või mida
veebisait ja teenused võivad sisaldada.
Kogu kasutajasisu omand ja intellektuaalomandi õigused jäävad Teile või
kolmandale isikule, kellele kuulub selle sisu omand ja intellektuaalomandi õigused.
Fundwise või teenuste osutamiseks vajada luba kasutajasisu kasutamiseks.
Käesolevaga annate Fundwise’ile igavese, tagasivõtmatu, ülemaailmse,
mitteeksklusiivse, kasutustasudeta ja edasilitsentseeritava õiguse hostida,
avaldada, levitada, striimida, edastada, transkodeerida, kopeerida, esile tõsta,
kuvada, reprodutseerida, kohandada, modifitseerida, tõlkida, avalikult esitada ja
muul moel kasutada kasutajasisu teenuste osutamiseks, veebisaidi tutvustamiseks
või investorite ligimeelitamiseks. Te nõustute, et see luba hõlmab Fundwise’i
õigust teha selline kasutajasisu kättesaadavaks teistele ettevõtetele,
organisatsioonidele või üksikisikutele, kellega Fundwise’il on suhe seotud teenuste
osutamiseks, ning kasutada sellist kasutajasisu seoses nende teenuste
osutamisega.
Te mõistate, et Fundwise võib oma kasutajatele teenuste osutamiseks nõutavate

12.2
12.3

12.4
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12.5
12.6
12.7

tehniliste sammude astumisel i) edastada või levitada Teie kasutajasisu eri avalike
võrgustike ja eri meediakanalite kaudu; ja ii) teha Teie kasutajasisus muudatusi,
mis on vajalikud selle kasutajasisu kooskõlastamiseks ja kohandamiseks vastavalt
ühendatavate võrgustike, seadmete, teenuste või meedia tehnilistele nõuetele. Te
nõustute, et selle loa alusel on Fundwise’il lubatud kõike seda teha.
Fundwise jätab endale õiguse (ent ei võta kohustust) kasutajasisu veebisaidil või
teenustes osaliselt või tervikuna eelsorteerida, läbi vaadata, lipuga tähistada,
filtreerida, modifitseerida, keelata või eemaldada.
Te kinnitate, et Teil on kõik vajalikud õigused kasutajasisu kuvamiseks ja
üleslaadimiseks ja igal muul moel kasutamiseks ning Fundwise’ile kasutajasisu
suhtes eespool kirjeldatud loa andmiseks.
Juhul kui kasutajasisu rikub kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, nõustute
viivitamata eemaldama kasutajasisu õigusi rikkuva osa ja hüvitama Fundwise’ile
kõik sellise rikkumise tõttu kantud kahjud, kulud ja kulutused. Kui Fundwise’ile
antakse teada või Fundwise kahtlustab, et kasutajasisu rikub ühegi kolmanda isiku
intellektuaalomandi õigusi, on Fundwise’il õigus kogu selline kasutajasisu
veebisaidilt eemaldada.

13

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAIDID

13.1

Palun pidage meeles, et mis tahes andmeid, mille Te sisestate kolmandate isikute
veebisaitidel (ja mitte vahetult veebisaidil Fundwise.me), nt internetipanga kaudu
makseid tehes või oma sotsiaalmeediakontode kaudu veebisaidile sisse logides,
jagatakse selle kolmanda isiku veebisaidi omanikuga ja Teie andmete suhtes
võivad kehtida nende privaatsuspõhimõtted ja tingimused.
Veebisait võib lubada Teil linkida teistele veebisaitidele internetis ja teised
veebisaidid võivad linkida sellele veebisaidile. Teiepoolne kolmandate isikute
veebisaitide külastamine toimub alati Teie enda riisikol. Kolmandate isikute
veebisaidid on väljaspool Fundwise’i kontrolli ja Te olete teadlik, et Fundwise ei
vastuta selliste veebisaitide sisu, funktsiooni, täpsuse, seaduslikkuse või muude
aspektide eest. Lisaks olete teadlik ja nõustute, et Fundwise ei vastuta selliste
kolmandate isikute veebisaitide mis tahes sisu kasutamisega või sellele
tuginemisega või sellega seoses põhjustatud kahjude või kahjumi eest.

13.2

14

PRIVAATSUS JA ISIKUANDMED

14.1

Veebisaidi ja teenuste kasutamisega kaasneb mitut liiki isikuandmete töötlemine
mitmel eri eesmärgil. Käesoleva lepingu sõlmimisega nõustute ka veebisaidi
privaatsuspõhimõtetega https://fundwise.me/et/privaatsusest. Soovitame Teil
tutvuda privaatsuspõhimõtetega.

15

TINGIMUSTE MUUTMINE JA LÕPETAMINE

15.1

Te nõustute, et Fundwise võib edastada Teile teateid, sh tingimuste muudatuste
kohta, e-posti või tavaposti teel või veebisaidile ja teenustesse postitatavate
teadaannete kaudu.
Juhul kui mis tahes kohus, kelle pädevuses asjaomane küsimus on, otsustab, et
käesolevate tingimuste mis tahes säte on kehtetu, eemaldatakse see säte
tingimustest ilma, et see mõjutaks ülejäänud tingimusi. Tingimuste ülejäänud
sätted jäävad endiselt kehtivaks ja jõustatavaks.

15.2
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15.7

Fundwise’il on õigus teha käesolevates tingimustes muudatusi. Fundwise teavitab
Teid sellistest muudatustest 30 päeva ette. Selline teave esitatakse selge teatega
veebisaidil või e-posti teel Teie antud e-posti aadressil. Teiepoolne veebisaidi ja
teenuste jätkuv kasutamine pärast tingimustes tehtud muudatuste jõustumist
tähendab Teie tingimusteta nõustumist nende muudatustega. Kui Te käesolevate
tingimuste või nende muudatustega ei nõustu, on Teil keelatud veebisaiti ja
teenuseid kasutada ning leping loetakse lõpetatuks. Teie tingimusteta nõusolek
muudatustega loetakse kehtivaks üksnes juhul, kui Teile saadetud teates on Teile
antud piisavalt teavet Teie tegevuse/tegevusetuse tagajärgede kohta.
Teil on õigus lõpetada leping mis tahes ajal omal äranägemisel, saates Fundwise’ile
e-kirja.
Fundwise võib lõpetada käesoleva lepingu ja Teie juurdepääsu teenustele
viivitamatu jõustumisega kirjaliku teatega Teie e-posti aadressil (kui Fundwise’il
on Teie e-posti aadress) või postitades sellise teate veebisaidile, kui olete toime
pannud käesoleva lepingu rikkumise või toiminud viisil, mis selgelt viitab, et Te ei
kavatse või ei suuda käesolevate tingimuste sätteid järgida.
Lisaks võib Fundwise lepingu ja teenuste osutamise ilma ette teatamata lõpetada,
kui:
see on nõutav seaduse või ametiasutuse otsusega (nt kui teenuste osutamine Teile
on õigusvastane või litsentseeritav tegevus või muutub selleks) või kui Fundwise
lõpetab nende teenuste osutamise; või
partner, kellega Fundwise Teile teenuseid pakkus, on lõpetanud ma suhte
Fundwise’iga või lõpetanud Teile teenuste pakkumise; või
Fundwise lõpetab teenuste edasise osutamise riigis, mille resident Te olete või
kust Te teenuseid kasutate; või
Fundwise’i poolt Teile teenuste osutamine ei ole Fundwise’i hinnangul enam
äriliselt mõistlik;
Fundwise restruktureerib oma veebisaiti, teenuseid või äritegevust.
Kui käesolev leping mis tahes põhjusel lõpetatakse, ei mõjuta see lõpetamine
ühtegi seaduslikku õigust, kohustust ja vastutust, millest Teie ja Fundwise olete
kasu saanud, mis on Teie ja Fundwise’i suhtes kehtinud (või mis on tekkinud
tingimuste kehtivuse ajal) ja mis on sätestatud kehtima tähtajatult ning punkti
17.1 ja 17.2 sätted jäävad sellise õiguse, kohustuse ja vastutuse suhtes tähtajatult
kehtima.

16

LOOVUTAMINE

16.1
16.2

Te ei või loovutada oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi ilma
Fundwise’i eelneva kirjaliku nõusolekuta.
Fundwise võib loovutada oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja/või
kohustusi ilma Teie eelneva nõusolekuta tingimusel, et see ei sea ohtu lepingu
täitmist.

17

KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

17.1

Käesoleva lepingu ja tingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud
lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatakse ja nende tõlgendamisel järgitakse
Eesti Vabariigi seadusi, arvestamata kollisiooninorme.
Käesolevast lepingust tulenevad või sellega seotud või käesolevast lepingust
tulenevatest või sellega seotud lepinguvälistest kohustustest tulenevad või

17.2
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nendega seotud või nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest tulenevad või
sellega seotud vaidlused, vastuolud või nõuded lahendatakse Eesti Vabariigis Harju
Maakohtus.
18

TARBIJAKAITSE

18.1
18.1.1

Kui Teid loetakse tarbijaks, kehtib Teie suhtes alljärgnev:
Teil on õigus käesolevast lepingust omal äranägemisel taganeda neljateistkümne
(14) päeva jooksul alates käesoleva lepingu sõlmimise kuupäevast.
Teil on õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

18.1.2
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