KASUTUSHOIUSE LEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 22.05.2010.a.
MÕISTED
Pank - AS Eesti Krediidipank.
Hoiustaja - füüsiline või juriidiline isik, kes on Pangaga sõlminud
Kasutushoiuse lepingu.
Maksekonto - on Hoiustaja nimel maksetehingute täitmiseks peetav
konto, millele tehakse Hoiukontolt väljamakseid.
Kasutushoius - Hoiukontol Pangas vastava lepingu alusel Eesti
Vabariigi seaduslikus rahaühikus hoiustatav rahasumma.
Hoiukonto - Kasutushoiuse lepingu sõlmimisel avatav Kasutushoiuse
konto, millele saab teha rahaliste vahendite sissemakseid ning
väljamakseid Hoiustaja Maksekontole.
Intress - Panga poolt arvestatav ja Kasutushoiusele makstav intress.
Hinnakiri - Panga poolt kehtestatud teenuste hinnakiri.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kasutushoiuse leping (edaspidi Leping) on Panga ja Hoiustaja
vaheline leping, mis reguleerib Panga ja Hoiustaja suhteid rahaliste
vahendite hoiustamisel.
1.2. Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on hoiustatavas valuutas
Maksekonto olemasolu Pangas.
1.3. Teavet Hoiukonto tehingute kohta saab Hoiustaja Hoiukonto
väljavõttelt. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pank ja
Hoiustaja Arvelduslepingu tingimustest ning Panga ja kliendi vaheliste
suhete üldtingimustest ja Hinnakirjast.
2. KASUTUSHOIUSE KASUTAMINE
2.1. Sissemaksed Hoiukontole
2.1.1. Hoiukontole saab Hoiustaja või kolmas isik teha sissemakseid
Eesti Vabariigi seaduslikus rahaühikus sularahas või ülekande teel.
Muus vääringus laekunud rahalised vahendid konverteerib Pank
vastavalt Arvelduslepingus sätestatud tingimustele.
2.2. Väljamaksed Hoiukontolt
2.2.1. Hoiukontolt saab Hoiustaja Maksekontole teha väljamakseid
Kasutushoiuse summa ulatuses.
2.2.2. Pank teeb väljamakse Hoiustaja kirjaliku korralduse alusel.
2.2.3. Pank võtab täitmiseks Hoiustaja korralduse, mis on tehtud
kooskõlas Arvelduslepingus sätestatuga, on üheselt mõistetav,
täidetav ning millest nähtub selgelt Hoiustaja tahe.
2.2.4. Kui Hoiustaja kontodele on seatud kohtutäituri, maksuhalduri
või muu seaduses ettenähtud kolmanda isiku arest võlgnevuse
sissenõudmiseks või kui kohtulahend kohustab Panka rahaliste
vahendite ülekandmiseks Hoiustaja kontodelt õigustatud isikule, teeb
Pank Hoiukontolt väljamakse Hoiustaja Maksekontole ilma Hoiustaja
korralduseta.
2.2.5. Pank teeb teenustasuta väljamakse füüsilisest isikust Hoiustaja
Maksekontole
järgmisel päeval arvates väljamakse korralduse
saamisest ning juriidilisest isikust Hoiustaja Maksekontole
viieteistkümnendal (15.) päeval arvates väljamakse korralduse
saamisest. Hoiustaja soovil teeb Pank väljamakse Hoiustaja
Maksekontole koheselt võttes väljamakse teostamise eest teenustasu
vastavalt Hinnakirjale.
2.2.6. Väljamakse teeb Pank vaid juhul, kui Hoiustaja poolt
korralduses märgitud väljamakse tegemise päeval on Hoiukontol
korralduse täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid.
2.2.7. Kuni Pank ei ole väljamakse korraldust täitnud, võib Hoiustaja
korralduse tagasi võtta, teatades sellest Pangale
kirjalikult
taasesitatavas vormis Panga poolt aktsepteeritaval viisil.
3. TEENUSTASUD
3.1. Hoiustaja tasub Pangale teenustasu Hoiukontole tehtavate
sissemaksete ja väljamaksete eest vastavalt Hinnakirjale.
3.2. Teenustasud debiteeritakse Hoiukontolt. Kui Hoiukontol pole
piisavalt rahalisi vahendeid teenustasude debiteerimiseks, on Pangal
õigus debiteerida teenustasu omal valikul Hoiustaja maksekontodelt
Pangas.
4. INTRESS
4.1. Pank arvestab Kasutushoiusele Intressi igapäevaselt vastavalt
Panga poolt kehtestatud Kasutushoiuse intressimäärale.
4.2. Kasutushoiuse intressimäär on muutuv. Pank noteerib
Kasutushoiuse
intressimäära
igal
arvelduspäeval
lähtudes
hoiustatava valuuta üldisest intressitasemest rahaturul.
4.3. Kasutushoiuse intressimäära igapäevased noteeringud ja
muudatused
avaldatakse Panga koduleheküljel ja Panga
teenindussaalides.

4.4. Pank võtab Intressi arvestamisel aluseks Konto jäägi iga
kalendripäeva lõpus, hoiustamise päevade arvu ja kalendriaasta, mille
pikkuseks loetakse 365 päeva.
4.5. Pank maksab Hoiustajale Intressi üks kord kuus. Väljamakstava
Intressi kannab Pank järgneva kalendrikuu esimesel kuupäeval
Hoiustaja poolt Lepingus näidatud kontole.
5. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
5.1. Leping jõustub ja Intressi arvestamine algab lepingu
allkirjastamisest.
5.2. Leping sõlmitakse tähtajatuna. Kogu Kasutushoiuse summa
väljamaksmine ei lõpeta Lepingut.
5.3. Lepingu lõppemise ja Hoiukonto sulgemise eeltingimuseks on null
(0) saldo Hoiukontol.
5.4. Hoiustajal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada esitades
Pangale vastavasisulise kirjaliku avalduse Panga teenindussaalis või
internetipanga vahendusel.
5.5. Pangal on õigus Leping lõpetada ja Hoiukonto sulgeda, teatades
sellest Hoiustajale kirjalikult 2 (kaks) kuud ette Arvelduslepingus
sätestatud korras.
5.6. Leping lõpeb Lepingus märgitud Maksekonto sulgemisel.
5.7. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi, teatades
muudatusest
Hoiustajale
vähemalt
2
(kaks)
kuud
ette
Arvelduslepingus sätestatud korras. Muudatustega mittenõustumisel
on Hoiustajal õigus Leping punkti 5.4. alusel lõpetada. Kui Hoiustaja ei
ole ülalmärgitud tähtaja jooksul Lepingut lõpetanud, loetakse, et ta on
muudatustega nõustunud.

Hoiustaja kinnitab, et ta on Lepingu tingimustega, Panga ja Kliendi
vaheliste suhete üldtingimustega tutvunud, nõustub nendega ja soovib
neil tingimustel Lepingut sõlmida.

