Tähtajalise
hoiuse
üldtingimused
Kehtivad alates 01.10.2019

I Üldsätted
1.1

Hoiuselepingu (edaspidi leping) alusel annab hoiustaja määratud tähtajaks või tähtajatult panga käsutusse kokkulepitud rahasumma, millelt
pank arvestab ja maksab hoiustajale intressi ning mille pank hoiustamistähtaja lõppemisel tagastab hoiustaja kontole.

1.2

Lepingule kohaldatakse vastava hoiuseliigi eritingimusi koos tähtajalise
hoiuse üldtingimuste ja panga üldtingimustega. Vastuolu korral eritingimuste ja tähtajalise hoiuse üldtingimuste või panga üldtingimuste vahel
kohaldatakse eritingimusi.

II Hoiuse avamine
2.1

Hoiuse avamiseks sõlmib hoiustaja pangaga lepingu ja teeb hoiusekontole ühe või mitu sissemakset vastavalt lepingu tingimustele.

2.2

Sissemakseid hoiusekontole saab teha tavalise ja püsimaksekorraldusega
nii pangakontoris kui ka digikanalite vahendusel, kui vastava hoiuseliigi
eritingimustest ei tulene teisiti.

2.3

Hoiuse eritingimustega võib ette näha, et pank teeb lepingu alusel ühe
või mitu makset hoiustaja kontolt 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 kontolt hoiusekontole üle kanda, kui pooled täiendavalt ei lepi kokku teisiti.
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III Intress
3.1

Kui lepingu eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti, arvestab Pank
hoiuse summalt intressi lähtudes 360-päevasest aastast ning tegelikust
päevade arvust kalendrikuus (intressiarvestuse baas). Pank arvestab
hoiuse summalt intressi ajavahemikus hoiuse alguskuupäevast (kaasa
arvatud) kuni hoiuse lõpptähtpäevani (viimane välja arvatud).

3.2

Pank maksab intressi hoiustaja poolt määratud kontole pangas, kui
lepinguga ei ole kokku lepitud teisti.

3.3

Kui lepingujärgne intressimaksetähtpäev ei lange pangapäevale, maksab
pank intressi välja hiljemalt sellele järgneval esimesel pangapäeval.

3.4

Pangal on õigus intressi väljamaksest kinni pidada õigusaktidega
ettenähtud makse.

IV Hoiuse ennetähtaegne lõpetamine ja lepingu
erakorraline ülesütlemine
4.1

Hoiuse ennetähtaegseks lõpetamiseks ja lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks esitab hoiustaja pangale vastava taotluse.

4.2

Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, rahuldab Pank taotluse 15 pangapäeva jooksul selle saamisest, kandes hoiuse summa lepingus näidatud
hoiustaja kontole.

4.3

Üldjuhul pank hoiuse ennetähtaegse lõpetamise ja lepingu erakorralise
ülesütlemise korral intressi ei maksa.

4.4

Pangal on õigus nõuda Hoiustajalt hoiuse ennetähtaegse lõpetamisega
kaasnevate kulude hüvitamist ulatuses, mis ületab hoiuse eest kuni ennetähtaegse lõpetamise tähtpäevani arvestatud intressi. Pangal on õigus
teha tasaarvestus eelnimetatud kulude ja Hoiustajale väljamakstava
hoiuse summa osas.

4.5

Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise kulu all mõistab pank eelkõige 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.

4.6

Hoiustaja soovil esitab pank Hoiustajale punktis 4.5 nimetatud kulude
kalkulatsiooni pärast lepingu erakorralise ülesütlemise tähtpäeva saabumist.
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4.7

Pangal on õigus leping erakorraliselt üles öelda õigusaktides või panga
üldtingimustes toodud tingimustel ja alustel.

V Hoiustamistähtaja lõppemine
5.1

Leping lõppeb hoiuse lõpptähtpäeval või lepingu korralise või erakorralise ülesütlemise tähtpäeval.

5.2

Lepingu lõppemisel sulgeb pank hoiusekonto.

VI 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.

VII Lepingu tingimuste muutmine
7.1

Pangal on õigus ühepoolselt muuta lepingu üldtingimusi, teatades
sellest hoiustajale enne muudatuste jõustumist panga üldtingimustes
sätestatud tähtaegadel ja viisil.

7.2

Üldtingimuste muudatustega mittenõustumisel on Hoiustajal õigus leping
erakorraliselt üles öelda ilma täiendavate sanktsioonideta, sealhulgas ei
rakenda pank lepingu punktides 4.3 - 4.6 sätestatut. Kui hoiustaja ei ole
etteteatamistähtaja jooksul lepingut erakorraliselt üles öelnud, loetakse,
et ta on muudatustega nõustunud.
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