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Kogumishoiuse eritingimused
1.Lepingu objekt
Luminor Bank AS (edaspidi pank) ja hoiustaja on sõlminud kogumishoiuse lepingu (edaspidi leping) hoiustaja nimel pangas
kogumishoiuse (edaspidi hoius) tegemiseks vastavalt lepingus toodud tingimustele.
2.Maksed hoiusekontole
2.1. Hoiuse alguskuupäeval kannab pank hoiuse esimese sissemakse summa hoiustaja arvelduskontolt hoiusekontole, kui lepingu sõlmimisel
ei lepita kokku hoiuse esimese sissemakse tegemises muul viisil.
2.2. Hoiustaja on kohustatud tegema hoiusekontole igakuiseid määratud summas juurdemakseid. Juurdemakse summa kannab pank
kokkulepitud kuupäeval hoiustaja lepingus näidatud arvelduskontolt hoiusekontole ilma hoiustaja täiendava korralduseta. Kui juurdemakse
tegemise kuupäev langeb puhkepäevale, tehakse juurdemakse sellele järgneval esimesel pangapäeval.
2.3. Hoiustaja peab tagama juurdemakse tegemiseks piisava rahasumma olemasolu lepingus näidatud arvelduskontol igakuise juurdemakse
tegemise kuupäeval.
2.4. Juurdemakse tegemiseks piisava rahasumma puudumisel ei kanna pank kokkulepitud juurdemakse summat hoiustaja arvelduskontolt
hoiusekontole. Kui hoiustaja lepingus näidatud arvelduskontol ei ole juurdemakse tegemiseks piisavat rahasummat kahel järjestikusel
juurdemakse tegemise kuupäeval, loetakse leping lõppenuks ja pank kannab hoiuse summa hoiustaja arvelduskontole ja sulgedes
hoiusekonto. Kui leping lõpetatakse käesolevas punktis ettenähtud alusel, siis pank hoiustajale jooksva intressiperioodi eest intressi ei maksa.
2.5. Sularaha väljamakseid ega ülekandeid hoiusekontolt hoiustamistähtaja jooksul teha ei saa.
3.Intressi arvestamine ja maksmine
3.1. Pank maksab arvestatud intressi hoiustaja arvelduskontole iga kalendrilise poolaasta viimasel pangapäeval.
4.Lepingu tähtaeg
Leping jõustub sõlmimise momendist ning lõpeb hoiuse lõppkuupäeval.
5.Kohaldatavad tingimused
Hoiusele kohaldatakse käesolevaid eritingimusi koos lepingu osaks olevate hoiuste üldtingimuste ja panga üldtingimustega.
Lepingu allkirjastamisega kinnitab hoiustaja, et on lepingu tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ning kohustub neid täitma.
Lepingu sõlmimise koht ja kuupäev

Hoiustaja
(esindaja korral tema nimi ja esindusõiguse alus)

X

Luminor Bank AS (reg 11315936 )
Liivalaia 45, 10145 Tallinn

(N)

TÄHTAJALISTE HOIUSTE ÜLDTINGIMUSED

10/2017

1. Üldsätted
1.1. Hoiuselepingu (edaspidi leping) alusel annab hoiustaja määratud tähtajaks panga käsutusse kokkulepitud
rahasumma, millelt pank arvestab ja maksab hoiustajale intressi ning mille pank hoiustamistähtaja lõppemisel
tagastab hoiustaja arvelduskontole.
1.2. Lepingule kohaldatakse vastava hoiuseliigi eritingimusi koos tähtajaliste hoiuste üldtingimuste ja panga
üldtingimustega. Vastuolu korral eritingimuste ja tähtajaliste hoiuste üldtingimuste või panga üldtingimuste vahel
kohaldatakse eritingimusi.
2. Hoiuse tegemine
2.1. Hoiuse tegemiseks sõlmib hoiustaja pangaga lepingu ja teeb hoiusekontole ühe või mitu sissemakset
vastavalt lepingu tingimustele.
2.2. Sissemakseid hoiusekontole saab teha tavalise ja püsimaksekorraldusega nii pangasaalis kui ka telefoni- ja
internetipanga kaudu, kui vastava hoiuseliigi eritingimustest ei tulene teisiti.
2.3. Hoiuse eritingimustega võib ette näha, et pank teeb lepingu alusel ühe või mitu makset hoiustaja
arvelduskontolt hoiusekontole ilma hoiustaja täiendava korralduseta.
2.4. Leping lõpeb, kui hoiustaja või kolmas isik ei tee hoiuse alguskuupäeval hoiusekontole lepingujärgset
sissemakset või kui pangal ei ole hoiuse alguskuupäeval võimalik nimetatud summat hoiustaja arvelduskontolt
hoiusekontole üle kanda, kui pooled täiendavalt ei lepi kokku teisiti.
3. Intressi arvestamine ja maksmine
3.1. Pank arvestab hoiuse summalt intressi tegeliku päevade arvu eest ajavahemikus hoiuse
alguskuupäevast (kaasa arvatud) kuni hoiuse lõppkuupäevani (välja arvatud). Intressi arvestatakse 360-päevase
aasta alusel.
3.2. Vastavalt lepingule maksab pank arvestatud intressi hoiusekontole või hoiustaja arvelduskontole.
3.3. Kui lepingujärgne intressimaksetähtpäev langeb puhkepäevale, maksab pank intressi välja sellele järgneval
esimesel pangapäeval. Kui eeltoodud juhul lükkuks tegelik intressimaksepäev järgmisesse kalendrikuusse,
maksab pank intressi välja puhkepäevale eelneval viimasel pangapäeval.
4. Hoiuse ennetähtaegne lõpetamine
4.1. Hoiuse ennetähtaegseks lõpetamiseks esitab hoiustaja pangale vastava taotluse.
4.2. Pank rahuldab taotluse 15 päeva jooksul selle saamisest, kandes hoiuse summa lepingus näidatud hoiustaja
arvelduskontole.
4.3. Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral ei ole pank kohustatud hoiuse eest intressi maksma.
4.4. Hoiustaja on kohustatud pangale hüvitama hoiuse ennetähtaegse lõpetamise kulu ulatuses, milles see
ületab hoiuse eest kuni ennetähtaegse lõpetamise päevani arvestatud intressi. Pangal on õigus pidada nimetatud
osa ennetähtaegse lõpetamise kulust kinni väljamakstavast hoiuse summast.
4.5. Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise kulu on ennetähtaegse lõpetamise päeva ja algselt kokkulepitud
lõppkuupäeva vahelise perioodi refinantseerimisest tulenev panga täiendav intressikulu võrreldes intressiga,
mida pank oleks hoiustamistähtaja järelejäänud osa eest pidanud maksma, kui hoiust ei oleks ennetähtaegselt
lõpetatud. Täiendav intressikulu määratakse kindlaks pankadevahelisel rahaturul hoiuse valuuta suhtes
vastavaks perioodiks noteeritava intressimäära ja hoiuse algselt kokkulepitud intressimäära vahe alusel. Hoiustaja
soovil esitab pank talle eelnevalt selliste kulude kalkulatsiooni.
5. Hoiustamistähtaja lõppemine
5.1. Hoiuse lõppkuupäeval kannab pank hoiuse summa ja arvestatud intressi lepingus näidatud
hoiustaja arvelduskontole.
5.2. Lepingu lõppemisel sulgeb pank hoiusekonto.
6. Hoiustamistähtaja automaatne pikendamine
6.1. Kui hoiuse eritingimustega on ette nähtud hoiustamistähtaja automaatse pikendamise võimalus ning pooled
on selles kokku leppinud, pikeneb hoiustamistähtaeg vastavalt kokkuleppele ühe või mitu korda
lepingus näidatud perioodi võrra.
6.2. Hoiustamistähtaja pikenemisel kohaldatakse hoiusele alates iga uue perioodi esimesest päevast
intressimäära, mis kehtib pangas sellel päeval samas valuutas ning samaks perioodiks tehtavatele hoiustele.
6.3. Korralduse hoiustamistähtaja automaatseks pikendamiseks võib hoiustaja anda lepingu sõlmimisel või
hiljemalt kaks pangapäeva enne hoiuse lõppkuupäeva.

