Reservhoiuse
tingimused
Kehtivad alates 01.10.2020

1. Üldsätted
1.1

Resevhoiuse lepingu (edaspidi leping) alusel hoiustab füüsiline isik (edaspidi
hoiustaja) lepingus määratud reservhoiuse kontole hoiustaja poolt määratud
rahasumma (edaspidi hoiusesumma) ja pank kohustub arvestama ja maksma
hoiusesummale intressi ja võimaldab hoiusesumma kasutamist reservhoiuse
lepingus toodud tingimustel.

1.2

Pank kehtestab valuutad, minimaalsed sissemaksed reservhoiuse kontole,
hoiusummad ja automaatsed kanded hoiustaja mõnelt teiselt kontolt reservhoiuse
kontole ja intressi väljamaksed, samuti lepingu haldamisega kaasnevad
teenustasud jms. Hoiustaja saab nende kohta teavet panga veebilehelt www.
luminor.ee või panga klienditeeninduskeskusest.

1.3

Lepingule kohaldatakse reservhoiuse tingimusi, panga üldtingimusi ja panga
hinnakirja. Vastuolu korral reservhoiuse tingimuste ja panga üldtingimuste vahel
kohaldatakse käesolevaid tingimusi.

2. Reservhoiuse sissemaksed
2.1

Reservhoiuse avamisel kohustub hoiustaja tegema reservhoiuse kontole sissemakse
hoiustaja poolt valitud summas, kuid mitte vähem, kui panga poolt sätestatud
miinimum summas, juhul kui sellekohane miinimum summa piirmäär on panga
poolt kehtestatud.

2.2

Edaspidi saab Hoiustaja saab valida omal äranägemisel reservhoiusele kantava
summa ja sissemakse sageduse.

2.3

Juhul kui hoiustaja teeb reservhoiuse kontole sissemakse mõnes teises valuutas kui
on avatud reservhoiuse konto, konverteerib pank selle summa tehingu tegemise
päeval panga määratud kursi alusel reservhoiuse konto valuutasse.

2.4

Lepingu tingimustega võib ette näha, et pank teeb lepingu alusel ühe või mitu
makset hoiustaja kontolt reservhoiuse kontole ilma hoiustaja täiendava sellekohase
maksekorralduseta.

2.5

Täiendavaid sissemakseid hoiusekontole sularahas ja samuti sularaha väljamakseid
reservhoiuse kontolt teha ei saa.

2.6

Hoiustaja saab avada mitu reservhoiuse kontot.

3. Intressi arvestamine ja maksmine
3.1

Pank arvestab hoiusele intressi, lähtudes iga päeva lõppsaldost hoiusekontol.

3.2

Hoiuse intressimäära kehtestab pank. Intressimäära kindlaksmääramisel lähtub
pank pankadevahelisel rahaturul kaubeldavate intressiinstrumentide (deposiidid,
laenud, võlakirjad, swapid jms.) turuhindadest ja nende prognoositavatest
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muutustest, inflatsioonitasemest ja majanduse arengu üldistest väljavaadetest.
Hoiusele kohaldatavad intressimäärad võivad olla diferentseeritud sõltuvalt
hoiuse summast ja panga kliendikontseptsiooniga määratletud erinevatest
kliendigruppidest. Intressimäärad on muutuvad ja neid noteeritakse
igapäevaselt ilma sellest klienti täiendavalt teavitamata. Hetkel kehtivate
intressimäärade kohta saab teavet panga kodulehelt www.luminor.ee ning panga
klienditeeninduskeskusest.
3.3

Kui lepingu tingimustes 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 arvates hoiustamise
alguskuupäevast (kaasa arvatud) kuni hoiuse lõpptähtpäevani (viimane välja
arvatud).

3.4

Pank maksab intressi välja hiljemalt igale kalendrikuule järgneval esimesel
pangapäeval hoiustaja määratud hoiustaja kontole pangas, kui lepinguga ei ole
kokku lepitud teisti.

3.5

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

3.6

Pangal on õigus intressi väljamaksest kinni pidada õigusaktidega ettenähtud
maksud.

4. Väljamaksed reservhoiuse kontolt
4.1

Reservhoiuse kontolt võib teha väljamakseid hoiustaja poolt valitud ajal ja
summades reservhoiuse konto jäägi ulatuses. Väljamakseid tehakse hoiustaja
kontole.

4.2

Reservhoiuse kontolt tehtava väljamakse tasu kehtestab pank hinnakirjaga.
Väljamakse tegemisel debiteerib pank nimetatud tasu hoiustaja kontolt ilma
hoiustaja täiendava korralduseta.

5. Automaatsed kanded reservhoiuse kontole
5.1

Hoiustaja saab kehtestada automaatsed maksed reservhoiuse kontole hoiustaja
mistahes teiselt kontolt pangas, kui konto valuuta on sama mis reservhoiuse
valuuta, määrates iseseivalt automaatse makse summa limiidi ja sageduse. Pank
kohustub sellise korralduse olemasolul teostama ülekandeid sätestatud summas
ja kuupäeval hoiustaja määratud kontolt reservhoise kontole. Kanne teostatakse
panga poolt määratud kuupäeva lõpus.

5.2

Korralduse automaatseks kanneteks saab hoiustaja lõpetada omal äranägemisel.

6. Teenustasud ja väljavõtted
6.1

Hoiustaja tasub pangale teenustasu automaatse deponeerimise ja reservhoiuselt
tehtavate väljamaksete eest panga hinnakirja kohaselt.

6.2

Pangal on õigus debiteerida teenustasud hoiustaja reservhoiuselt ja hoiustaja
konto(de)lt pangas.

6.3

Pank peab arvestust hoiusumma kõikide muutumiste ja muude lepingust tulenevate
tehingute üle.

6.4

Hoiustaja saab teavet hoiusumma ja väljamakstud intresside kohta digikanalitest
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või klienditeeninduskeskusest. Kui hoiustajal puudub digikanalite kasutamise
võimalus, saab hoiustaja nõudmisel üks kord aastas väljavõtte hoiusega seotud
kalendriaasta tehingute kohta panga klienditeeninduskeskusest tasuta

7. 7 Lepingu tingimuste muutmine
7.1

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

7.2

Punktis 7.1 nimetatud tingimuste ja panga hinnakirja muudatustega
mittenõustumisel on hoiustajal õigus leping erakorraliselt üles öelda ilma
täiendavate sanktsioonideta. Kui hoiustaja ei ole etteteatamistähtaja jooksul
lepingut erakorraliselt üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud ja
need vastavad tema tahtele.

8. 8 Lepingu tähtaeg ja lõpetamine
8.1

Leping jõustub sõlmimisel ja on sõlmitud määramata tähtajaga.

8.2

Kogu reservhoiusse summa väljamaksmine vastavalt tingimuste punktile 4 ei
lõpeta lepingut.

8.3

Hoiustajal on õigus leping igal ajal leping korraliselt üles öelda, esitades pangale
vastavasisulise avalduse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

8.4

Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, rahuldab Pank reservhoiuse lepingu lõpetamise
avalduse hiljemalt kolme pangapäeva jooksul selle saamisest, kandes hoiuse
summa lepingus näidatud hoiustaja kontole. Lepingu ülesütlemisel sulgeb pank
reservhoiuse konto ja lepingu lõpptähtpäevaks on reservhoiuse konto sulgemise
päev.

8.5

Pangal on õigus nõuda hoiustajalt reservhoiuse lepingu ja reservhoiuse konto
sulgemisega kaasnevate teenustasude tasumist vastavalt panga hinnakirjale.
Pangal on õigus teha tasaarvestus eelnimetatud teenustasude ja hoiustajale
väljamakstava hoiuse summa osas.

8.6

Pangal on õigus leping korraliselt üles öelda ühe (1) kuulise etteteatamisega.

8.7

Pangal on õigus leping erakorraliselt ülesöelda etteteatamis tähtaega rakendamata
kui reservhoiuse konto jääk on viimase kolme (3) kalendrikuu jooksul olnud väiksem
kui 10 eurot või selle ekvivalent muus valuutas või muudel juhtudel vastavalt panga
üldtingimustele panga ültdingimustes sätestatud teenuse tingimuste erakorralise
ülesütlemise alustel ja tähtaegadega.
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