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Üldised äritingimused myWorldi Liikmetele 
Versioon: jaanuar 2021 

Preambul 

A. myWorld International Limited, ettevõte, mis on registreeritud aadressil 40 Bank Street, London, E14 5NR, Suurbritannias, juhib kogu 

maailmas Benefit programmi (“Benefit Programm”), mis võimaldab osalevatel klientidel (“Liikmed”) saada kaupade, teenuste, reiside jne 

ostmisel hüvesid (“Benefits”). ("Ostud“) veebiplatvormil myWorld, partnerettevõtete veebipoodides ja kohalike partnerettevõtete juures 
(ühiselt "myWorld ja partnerettevõtted“). myWorld International Limited kasutab riikides Benefit Programmi töötlemiseks ja läbiviimiseks 
oma vastavat tütarettevõtet või sobivaid koostööpartnereid. 

B. Eesti Vabariigis on liikmed registreeritud ettevõttes myWorld Estonia OÜ, mis on registreeritud aadressil Peterburi tee 2F, Tallinn 11415, 
Eesti. Ülemiste Ärimaja, 5 korrus, ja ettevõtte registreerimisnumber on 12383118 (edaspidi “myWorld”), mis võimaldab et nad saaksid 
myWorldilt ja partnerettevõtetelt kaupu, teenuseid, reise jms osta ja seeläbi teenida Benefit Programmis Benefits’e. 

C. Kõik Üldistes äritingimustes sisalduvad mõisted või tingimused leiate Üldiste äritingimuste lõpust Lisast 1. Üldiste äritingimuste tingimused 
on siduvad. 

1. Lepingu objekt 

Vastavalt Üldistele äritingimustele on Liikmel õigus osaleda Benefit Programmis ja saada sellega seotud Benefits’e. Liikmed võivad teha oste 

myWorldist ja partnerettevõtetest. Benefit Programmiga liitumine ja selles osalemine on Liikmele tasuta.    

2. Lepingu alus 

2.1 Registreerudes saate te myWorldi Liikmeks ja saate isikliku, mitte teisaldatava identifitseerimisnumbri (edaspidi “Liikme-ID”). See annab 
teile õiguse Benefit Programmis osaleda.  

2.2 Liige garanteerib, et teave, mille ta on myWorldile edastanud, on õige, ning valeteabe korral hüvitab ja vabastab myWorldi täielikult 
süüst.  Liige kohustub teavitama myWorldi liigse viivituseta kõigist muudatustest registreerimisel esitatud isikuandmetes (eelkõige aadress, 
e-posti aadress, pangakonto andmed, telefoninumber jne).   

2.3 Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on lubatud registreeruda ainult üks kord (s.o ainult üks Liikme-ID). Registreerimiseks peab Liige sisestama 
koduse või ettevõtte aadressi (registreeritud asukoht). Kui Liige üritab registreeruda rohkem kui üks kord, et saada lisa Benefits’e, jätab 
myWorld endale õiguse lõpetada lepinguline suhe mõjuva põhjusega ja tühistada kõik sel viisil saadud Benefits’id. Kui Liige registreerub 
rohkem kui üks kord, kustutatakse viimane Liikme-ID. Kõik Benefits’id tühistatakse. 

3. Benefit Program      

3.1 Tehes Ostu veebilehelt myWorld ja partnerettevõttelt, omandab Liige Benefits’id vastavalt Üldistele äritingimustele. Benefits’id ja nendele 
vastavaid tingimusi on üksikasjalikumalt kirjeldatud punktis 5.  

3.2 Liikmetele nende Ostude eest Benefits’ide andmiseks sõlmib myWorld lepingud partnerettevõtetega. Praegused partnerettevõtted ja 
nendega seotud Benefits’id on loetletud internetis aadressil www.myworld.com.    

3.3 Liikmel on Ostude registreerimiseks järgmised võimalused: myWorld Card, rakendus myWorld või sisselogitud Liikme ala veebilehel 
myWorld. 

3.4 Partnerettevõte saadab saadud Benefits’ide arvutamiseks kõik Ostu- ja / või arveldusandmed ettevõttele myWorld.  

4. Ostud internetis 

4.1 Liige saab sisse logida aadressil www.myworld.com või rakenduse myWorld kaudu, kasutades oma sisselogimise andmeid, ja valida 
soovitud veebipoe või partnerettevõtte platvormil myWorld või sooritada Ostu otse veebipoest. Partnerettevõtte veebipoes tehtud Ostu saab 
registreerida ainult siis, kui Liikme süsteem lubab ostuprotsessi ajal küpsiseid ega kasuta reklaamiblokeerijaid ega skriptide blokeerijaid. 
Liikmed saavad Internetis partnerettevõtetelt tehtud Ostude kohta lisateavet KKK-st aadressil www.myworld.com.  

4.2 Liikmel on õigus taganeda 14 päeva jooksul põhjusi esitamata kaugmüügilepingust või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust (sidevahendi 
abil sõlmitud lepingust taganemise tähtaeg). Internetiostude teel saadud Benefits’ide arvesse võtmine eeldab vastavelt punktile 5.3 eelkõige 
seda, et sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise tähtaeg on lõppenud ja Liige ei ole tühistamiseks soovi avaldanud.  

4.3 Liikmel on õigus saada Benefits’e ainult nende partnerettevõtete veebipoodides tehtud Ostude eest, kes on kantud antud riigis platvormile 
www.myworld.com, kus asub Liikme kodu, kohaletoimetamise või ettevõtte aadress (vastavalt registreerimisele).  
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4.4 myWorld ei mõjuta partnerettevõtete (lingitud) veebipoodide kujundust ega vastuta mingil viisil nende veebilehtede eest. myWorld eemaldub 
selgesõnaliselt nende veebilehtede sisust, mis võib olla ebaseaduslik või vastuolus üldise sündsusega.  

5. Benefits 

5.1 Vastavad määratavad Benefits’id on loetletud aadressil www.myworld.com. Liikmel on soovitatav kontrollida myWorldi platvormi regulaarselt 
vastava partnerettevõtte tingimuste staatuse osas. myWorld jätab endale õiguse igal ajal muuta üksikutele partnerettevõtetele antud 
Benefits’e. Liikmele määratavate Benefits’ide arvutamiseks kasutatakse tingimusi, mis kehtisid ajal, mil Liige tasus kogu Ostu eest.  

5.2 myWorld jätab endale õiguse eripakkumiste kontekstis siin sätestatud põhimõtetest kõrvale kalduda. myWorld on huvitatud pakkuma oma 
Liikmetele võimalikult suurt valikut ostlemisvõimalusi partnerettevõtetelt ja kokku leppima partnerettevõtetega olulistes allahindlustes, et 
pakkuda Liikmetele märkimisväärseid Benefits’e. Kui partnerettevõttega lepitakse kokku eritingimustega eripakkumises (näiteks 
ebatüüpiliste Ostude nagu mobiiltelefonilepingud või reisibroneeringud korral), viitab myWorld sellele eraldi aadressil www.myworld.com. 

5.3 Benefits’ide määramiseks peab Liige Ostu täielikult tasuma ja enam ei tohi olla seaduslikke õigusi Ostu tühistada ilma põhjendusi esitamata, 
st eelkõige peab olema lõppenud kehtiv taganemistähtaeg. Kui need nõuded on täidetud, kinnitab partnerettevõte Ostu ja teatab sellest 
myWorldile. Tehtud Ostude Benefits’id, millest partnerettevõte on myWorldile teatanud hiljemalt pühapäeval kell 23.00, krediteeritakse 
Liikmele (Benefits). myWorld kohustab partnerettevõtteid sellest teatama hiljemalt kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil käesoleva punkti 
nõuded on täidetud. Benefits’ide määramine Liikmele on võimalik alles pärast seda, kui partnerettevõte on sellest myWorldile teatanud. 

5.4 Kui Liige sooritab Oste välismaal asuvate partnerettevõtete käest (kohapeal või veebis), võidakse Cashbacki alguses väljamaksekontol 
näidata vastavas välisvaluutas. Kui partnerettevõte on Ostu kinnitanud, konverteeritakse summa vastava Liikme sisselogitud liikme alas 
automaatselt Liikme riigi valuutaks vastavalt Euroopa Keskpanga või muu asjaomase panga vastavale kursile kuupäeval, millal makse 
laekub partnerettevõttele. Punkt 4.3 jääb muutmata, st Benefits’id antakse ainult nende välismaal tehtud Ostude (näiteks veebipõhistelt 
partnerettevõtetelt) puhul, mis on vastavale Liikmele platvormil myWorld loetletud. 

5.5 Benefits’id põhinevad myWorldi ja vastava partnerettevõtte vahelises lepingus kokku lepitud tingimustel ja võivad seetõttu erineda. 
Benefits’id võivad koosneda Cashbackist, Shopping Point punktidest või muudest pakkumistest.  

5.5.1 Cashback: Liige saab Cashbacki Benefit Programmis registreeritud Ostude eest, kusjuures vastav protsent toote või 

partnerettevõtte kohta kuvatakse veebilehel www.myworld.com. Cashback tähendab allahindlust enda Ostule ja antakse myWorldi 

grupis edasiseks kasutamiseks mõeldud ostukrediidi kujul. 

5.5.2 Shopping Point punktid: Liige saab Shopping Point punkte Benefit Programmis registreeritud Ostude eest, kusjuures 

partnerettevõttel näidatakse vastavat numbrit toote või Ostu kohta aadressil www.myworld.com ja liige saab seda jälgida 

sisselogitud Liikme alas. Võib esineda üksikuid Oste, mille puhul Shopping Point punkte ei määrata. Määratud Shopping Point 

punktide hulk sõltub Ostu väärtusest ning vastava partnerettevõttega kokku lepitud tingimustest. Arvestuse alusena näitab 

myWorld aadressil www.myworld.com nende Shopping Point punktide arvu, mille vastav partnerettevõte annab 100.00 euro 

suuruse ostu eest. Määratud arvu Shopping Point punkte saab Liige lunastada myWorldi Benefit Lounge'is. Shopping Point 

punktidel ei ole fikseeritud nominaalväärtust. Shopping Point punkte ei saa maksta välja sularahas ega teisele isikule tasu eest 

üle anda. Shopping Point punkte, mida kogutakse ajavahemikus 1.1. kuni 30.06., saab kasutada kuni 31.12. samal aastal, muidu 

need aeguvad. Shopping Point punkte, mida kogutakse ajavahemikus 01.07. kuni 31.12., saab kasutada kuni 30.06. järgmisel 

aastal, muidu need aeguvad. 

6. Personaalne Liikme ala 

6.1 myWorld annab igale Liikmele tasuta oma personaalse Liikme ala aadressil www.myworld.com, kus saab pärast kasutajanime ja parooli 
sisestamist igal ajal vaadata sooritatud Oste ja teavet Benefit Programmi Benefits’ide kohta. myWorldi veebilehtede ja sisselogimisala 
aadressil www.myworld.com puudumise eest vastutab myWorld ainult vastavalt punktile 10. 

6.2 Liige peab turvaliselt ja konfidentsiaalselt säilitama oma personaalse Liikme ala juurdepääsu andmeid (kasutajanimi, parool ja PIN). 
Kolmandatele osapooltele ei tohi seda infot avaldada. Liikmel on võimalik oma isiklikke seadeid igal ajal muuta aadressil www.myworld.com 
(sisselogimisala). 

6.3 Liige kohustub oma veebipõhise juurdepääsu väärkasutamisest viivitamatult teavitama myWorldi. Pärast juurdepääsu viivitamatut 
blokeerimist saab Liige muudetud sisselogimisandmed SMS-i, e-posti või posti teel. myWorld ei vastuta Liikmele ebaõige kasutamise tõttu 
tekitatud kahju eest, välja arvatud punktis 10 nimetatud juhtudel. 

7. Soovitaja muutmine või määramine 

Liikmed saavad olemasolevat Soovitajat igal ajal vahetada või endale ühe määrata, nimetades Soovitajaks teise Liikme. Uueks Soovitajaks 
nimetatud Liige peab andma enda nõusoleku selle muudatuse või määramise teostamiseks. 
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8. Isikuandmete kaitse 

8.1 Kui see on Benefit Programmi teostamiseks, st. Benefits’ide arvutamiseks vajalik, kogub, säilitab ja töötleb myWorld isikuandmete 
vastutava töötlejana isikuandmeid, nt. andmed Liikme ostukäitumise ja tehtud ostude kohta. Kui Liige annab selleks oma 
nõusoleku, kasutab myWorld Liikme andmeid ka selleks, et saata neile isikustatud teavet myWorld’i ja Partnerettevõtete 
eripakkumiste ja toodete kohta.  

8.2 Liikme kõik küsimused isikuandmetega seotud informatsiooni, isikuandmete muutmise ja kustutamise kohta võib edastada otse 
myWorld’ile (myWorld Estonia OÜ, Peterburi tee 2F, Tallinn 11415, Eesti. Ülemiste Ärimaja, 5 korrus.  

8.3 Edasised olulised andmekaitsealased sätted, mis on seotud myWorld’i veebilehe kasutamisega, leiate isikuandmete kaitse 
eeskirjas lehel www.myworld.com.  

8.4 myWorld kasutab rahvusvaheliselt tunnustatud turvatehnoloogiaid, et Liikmete andmeid kõrvalise juurdepääsu eest kaitsta.  
Interneti kaudu edastatud andmete turvalisuse eest vastutab myWorld ainult vastavalt punktile 10.  

9. Lepingurikkumised 

9.1 myWorld’i poolt pakutavad teenused piirduvad Benefit Programmi teostamisega nagu käesolevates Üldistes äritingimustes kirjeldatud.  

9.2 Õigused ja kohustused, mis on seotud Liikme poolt Partnerettevõtetes tehtud ostudega, puudutavad eranditult vastavaid Partnerettevõtteid. 
Seega ei anna myWorld peale lepingu sõlmimist Partnerettevõttega mistahes kinnitust ega võta vastutust Partnerettevõtete teenustega 
seotud kohustuste täitmise eest, eelkõige võimalike Partnerettevõtete poolsete kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest.  

10. Vastutus 

10.1 myWorld vastutab piiramatult tervise kahjustamise või surma põhjustamisega tekitatud kahju eest. myWorld vastutab piiramatult ka muu 
kahju eest, mille tekkimise aluseks on myWorld’i kohustuste tahtlik või raskest hooletusest rikkumine.  

10.2 Kahju puhul, mis on põhjustatud hooletusega selliste kohustuste rikkumise tõttu, mis on olulised lepingu nõuetekohaseks ja tingimustele 
vastavaks täitmiseks või mille täitmist Liige eeldab ja võib eeldada (olulised kohustused), vastutab myWorld vaid tavapärase ja ettenähtava 
kahju ulatuses.  

10.3 Muud kahjuhüvitisnõuded, välja arvatud allolevas punktis 10.5 sätestatu, on välistatud. Kui tegemist ei ole myWorld’i süüga, kehtib see 
eelkõige nt. järgmistel juhtudel:  

(a) takistatud on  Liikme juurdepääs internetile; 

(b) muud tehnilised ja elektroonilised vead (i) interneti teel andmeedastusel, samuti (ii) myWorld’i internetiportaali, myWorld’i SMS-
teenuse ja myWorld’i mobiilirakenduste kasutamisel, juhul, kui need vead ei kuulu myWorld’i vastutusalasse; 

(c) tehnilised ja elektroonilised vead, mille eest myWorld ei ole vastutav ja mis takistavad Cashback World Programmi raames 
tehtavate ostude registreerimist (eelkõige võimalikud tõrked tehingute jälgimises ja sellest tulenevad andmekaod); 

(d) mobiilivõrkude või terminali mittekättesaadavus; ja 

(e) puudused Liikme mobiilseadmete toimimises. 

Kaupade ostuleping või teenuste leping sõlmitakse eranditult Liikme ja vastava Partnerettevõtte vahel. Lisaks ei võta myWorld endale mingit 
vastutust ega vastuta Liikme ees selle eest, et Partnerettevõte ei müü või ei tarni  mingil põhjusel Liikmele vajalikke kaupu või teenuseid. 

10.4 Kui myWorld’i vastutus on piiratud või välistatud, kehtivad piirangud või välistused ka myWorld’i töötajate, seaduslike esindajate, muude 
esindajate ja alltöövõtjate isikliku vastutuse kohta.   

10.5 Vastutuse piirangud ja välistused vastavalt käesolevale punktile 10 ei piira myWorld’i vastutust, mis tuleneb võlaõigusseaduse sätetest, mis 
puudutavad vastutust puudusega toote eest, puuduse sihilikust mahavaikimisest ja garantii andmisest asja teatud omaduste kohta. 

11. Lepingulise suhte lõpetamine Liikme poolt 

11.1 Liikmel on õigus lepinguline suhe myWorld’iga igal ajal kirjaliku avalduse alusel lõpetada. Samuti ei ole Liige kohustatud kehtiva lepingulise 
suhte raames oste sooritama ega muid tegevusi tegema.   

11.2 Lepingulise suhte lõpetamisel on Liikmel õigus ainult neile Benefit Programmi Benefits’idele, mis lepingu lõpetamise ajahetkel juba kehtivad, 
st. kui Cashback´iks õiguse andev ost on lepingu lõpetamise hetkeks juba sooritatud. Selleks ajahetkeks kogunenud Shopping Point punktid 
kaotavad kehtivuse koos lepingulise suhte lõpetamisega. Juhul, kui Liige lõpetab lepingulise suhte olulisel põhjusel, on tal võimalik 
kogunenud Shopping Point punkte kasutada veel kaheksa nädala jooksul pärast lepingu lõpetamist kooskõlas punktiga 5. 

12. Lepingulise suhte lõpetamine myWorld’i poolt 

12.1 myWorld võib lepingulise suhte korraliselt, st. ilma põhjust esitamata, 30-päevase etteteatamistähtajaga või olulisel põhjusel ilma 
etteteatamiseta lõpetada. Olulisteks põhjusteks loetakse lisaks myWorld’i  või Partnerettevõtete majanduslike huvide või maine olulisele 
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kahjustamisele ka eelkõige oluliste lepinguliste kohustuste rikkumist. Oluliste lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad Liikme punktides 2.2, 
2.3 loetletud kohustused. 

12.2 Liige vabastab myWorld’i  käesolevate üldtingimuste süülise rikkumise korral tekkinud kahjust ja esitatud hagidest. Sama kehtib ka 
kolmandate isikute taoliste nõuete vaidlustamisega seotud kulude kohta. Lisaks on myWorld'il õigus esitada Liikmele nõue kahju tõttu, mis 
on myWorld’ile tekkinud Liikme kohustuse rikkumise tulemusena, kaasa arvatud õiguskaitsekulud. 

12.3 Lepingulise suhte lõpetamisel on Liikmel õigus ainult neile Benefit Programmi Benefits’idele, mis lepingu lõpetamise ajahetkel juba kehtivad, 
st. kui Cashback´iks õiguse andev ost on lepingu lõpetamise hetkeks juba sooritatud.  

12.4 Juhul, kui myWorld lõpetab lepingulise suhte etteteatamata olulisel põhjusel, mis ei ole Liikme poolt süüliselt põhjustatud, võib Liige kasutada 
oma kuni selle ajahetkeni kogutud Shopping Point punkte  veel kaheksa nädala jooksul pärast lepingu lõpetamist kooskõlas punktiga 7. 
Muudel juhtudel kaotavad kogutud Shopping Point punktid kehtivuse lepingu lõppemise hetkel.  

13. Lõppsätted 

13.1 Liikmel on ainult eelneval kirjalikul nõusolekul õigus oma nõudeid myWorld’i vastu (või Benefit Programmis osalemisest tulenevaid õigusi) 
loovutada või neid tagatisena kasutada. 

13.2 Benefit Programmis osalemine kujutab endast lihtsalt vahendussuhet ja ei ole seetõttu aluseks Liikme ja myWorld’i vahelisele 
äriühinguõiguslikule suhtele, eelkõige ei ole tegemist ühingu liikmelisusega.  

13.3 Üksikjuhul sõlmitud individuaalsed kokkulepped on igal juhul käesolevate Üldiste äritingimuste suhtes ülimuslikud. Selliste kokkulepete sisu 
aluseks on kirjaliku lepingu või myWorld’i kirjaliku kinnituse olemasolu. Eeldatakse, et pooled ei ole sõlminud suulisi kokkuleppeid. Lisaks 
on myWorld’il õigus saata Liikmele SMS-i või e-posti teel lepinguavaldusi ja lepingu täitmiseks vajalikku teavet juhul, kui Liige on vastavad 
kontaktandmed esitanud ja ei esita selle kohta vastuväiteid.  

13.4 Üldiste äritingimuste parandused, millest Liiget teavitati kirjalikult ja/või muul elektroonilisel teel (füüsiliselt või elektroonselt) või muud 
lepingulised suhted Liikme ja myWorldi vahel loetakse Liikme poolt nõustumusega kinnitatuks, kui Liige ei esita vastuväidet 30 päeva jooksul 
pärast teavituse kättesaamist myWorldi poolsete paranduste kohta. myWorld teavitab liiget parandusteates eraldi sellest, et nõusolek 
teavitatud muudatustele Üldtingimustes loetakse Liikme poolt antuks, kui ta ei vaidlusta seda määratud tähtajaks kirjalikult. Liikme 
nõustumus muudatustega Üldistes äritingimustes loetakse antuks vaid siis, kui nimetatud teavitus on tegelikult väljastatud. 

13.5 Kui lepingus kasutatakse soolisi nimetusi, tähendavad need nii nais- kui meessoost isikuid ja ka juriidilisi isikuid. 

13.6 Kui mõned Üldiste äritingimuste sätted peaksid olema või osutuma täielikult või osaliselt kehtetuks või teostamatuks, ei puuduta see 
ülejäänud sätete kehtivust.  

13.7 Üldistest äritingimustest tulenevale suhtele kohaldatakse Eesti õigust. ÜRO kaubandusõiguse kohaldamine on välistatud. 

13.8 Benefit Programmis registreerimine ja osalemine on võimalik alates 16. eluaastast. 

13.9 Liige kohustub ise tasuma kõik Benefits’ide omandamisel Liikme jaoks tekkida võivad lõivud, tasud, maksud jne.  
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Lisa 1 
Mõistete defineerimine 

 

„Liikmed” on kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes on sõlminud myWorldiga lepingu liikmelisuse sõlmimiseks vastavalt Üldistele äritingimustele ja 
jäävad selliseks kuni lepingu lõpetamiseni.  

"Ostud" on kaupade, teenuste, reiside jms ostmine myWorldist ja partnerettevõtetelt.  

"Partnerettevõtted" on ettevõtted, millel on lepinguline suhe myWorldiga ja kellelt Liikmed saavad Benefit Programmis Benefits’e kaupade, teenuste, 
reiside jms ostmise kaudu. 

"Benefits” on kõik Hüved, mida Liige saab või mida on õigus saada Benefit Programmis Ostu sooritades. Selles kontekstis võivad Benefits’id olla 
Cashback, Shopping Point punktid või muud pakkumised. 

"Benefit Programm” on programm, mida haldab myWorld, mis võimaldab Liikmetel saada Benefits’e, ostes kaupu, teenuseid, reise jne platvormilt 
myWorld ja partnerettevõtetelt. 

"myWorld Card" on saadaval plastikkaardina või virtuaalse kaardina (Internetis). Tegemist ei ole maksevahendiga, vaid selle eesmärgiks on 
registreerida ostuandmeid. 

"Liikme-ID" on myWorldi poolt antud unikaalne number, mis on mõeldud Liikme tuvastamiseks ning myWorldis ja partnerettevõtetes tehtud Ostude 
registreerimiseks. 

"Cashback" on Benefit, mida täpsemalt kirjeldatakse punktis 5.  

"Shopping Point punktid" on Benefit, mida täpsemalt kirjeldatakse punktis 5. 

"Sisselogitud Liikme ala“ või "Personaalne Liikme ala“ on vastava Liikme sisselogimisala, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud myWorldi 
veebilehtede (www.myworld.com) punktis 6.  

"Soovitaja" on Liige (partnerettevõte, koostööpartner jne), kes on soovitanud mõnda teist Liiget või kelle myWorld on märkinud vastava Liikme 
Soovitajana vastavalt punktile 7.  

 

 


