KOGUMISHOIUSE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
Kehtivad alates 02.10.2017
MÕISTED
Tingimustes kasutatakse lisaks allpool toodud
mõistetele ka panga üldtingimustes ja arvelduslepingu
tingimustes toodud mõisteid.
Hinnakiri on panga poolt kehtestatud teenuste
hinnakiri, mis on kättesaadav panga teenindussaalides
ja veebilehel www.cooppank.ee.
Hoiukonto on panga poolt hoiustajale avatud
kogumishoiuse
konto,
millele
kantakse
hoiustamispäeval hoiuse summa ja millele saab lepingu
kehtivuse
perioodil
teha
täiendavaid
rahalisi
sissemakseid.
Hoiustaja on füüsiline või juriidiline isik, kes on
sõlminud pangaga kogumishoiuse lepingu.
Intress on panga poolt hoiustajale hoiustamise eest
makstav tasu.
Kogumishoius on lepingu alusel hoiukontol hoiustatav
rahasumma.
Konto on hoiustaja arvelduskonto pangas, millele
tehakse hoiukontolt väljamakseid ning kuhu pank
kannab intressi ja lepingu lõppemisel hoiusumma.
Leping on panga ja hoiustaja vahel sõlmitud
kogumishoiuse leping, mille lahutamatuks osaks on
käesolevad kogumishoiuse lepingu tüüptingimused.
Pank on Coop Pank AS.
Tingimused on käesolevad kogumishoiuse lepingu
tüüptingimused.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping reguleerib panga ja hoiustaja suhteid
kogumishoiuse hoiustamisel pangas.
1.2. Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on hoiustaja
konto olemasolu pangas.
1.3. Lepingut on võimalik sõlmida panga poolt
aktsepteeritavas valuutas nii panga teenindussaalides
kui ka internetipanga vahendusel.
1.4. Kogumishoiuse tingimused (sh hoiustatavad
valuutad,
minimaalne
kogumishoiuse
summa,
kogumishoiuse intressimäärad valuutade lõikes, lepingu
haldamisega seotud teenustasud jms) kehtestab ja
muudab pank. Hoiustaja saab nende andmete kohta
infot panga veebilehelt ja panga teenindussaalist.
1.5. Hoiustamispäev määratakse kindlaks lepingu
sõlmimisel.
1.6. Hoiustaja kohustub hoiustamispäeval tagama
lepingus fikseeritud kogumishoiuse summa olemasolu
kontol. Lepingu sõlmimisega annab hoiustaja pangale
õiguse debiteerida hoiustamispäeval kontot lepingus
fikseeritud kogumishoiuse summa ulatuses.
1.7. Teavet hoiukonto tehingute kohta saab hoiustaja
hoiukonto väljavõttelt.
2. KOGUMISHOIUSE KASUTAMINE
2.1. Hoiukontole saab hoiustaja või kolmas isik lepingu
kehtivuse perioodil teha sissemakseid sularahas või
ülekande teel. Pangal on õigus kehtestada
kogumishoiusele sissemakse piirang.
2.2. Hoiukontolt ei saa lepingu kehtivuse perioodil teha
väljamakseid.
3. INTRESS
3.1. Pank maksab hoiustajale intressi lepingu
põhitingimustes
fikseeritud
määras.
Intressi
arvestatakse
alates
kogumishoiuse
esmasest
sissemakse päevast.

3.2. Pank võtab intressi arvestamisel aluseks hoiukonto
jäägi iga kalendripäeva lõpus, hoiustamise päevade
arvu ja kalendriaasta, mille pikkuseks loetakse 365
päeva.
3.3. Hoiustaja määrab lepingus intressi väljamaksmise
sageduse, kas:
3.3.1. üks kord kuus, iga kuu 1. (esimesel) kuupäeval
eelmise kalendrikuu eest, või
3.3.2. lepingu lõppemise tähtpäeval.
3.4. Lepingu kehtivuse perioodil ei saa hoiustaja intressi
maksmise sagedust muuta.
3.5. Kogumishoiuse osale, mis ületab 150 000 eurot,
maksab pank intressi hinnakirjajärgses arvelduskonto
intressimääras.
3.6. Väljamakstava intressi kannab pank hoiustaja
kontole.
3.7. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa pank
hoiustajale intressi ning peab igakuiselt väljamakstud
intressid kinni väljamakstavast kogumishoiusest, v.a.
punktis 4.5. nimetatud juhul.
4.
LEPINGU
KEHTIVUS,
MUUTMINE
JA
LÕPETAMINE
4.1.
Leping
jõustub
lepingus
nimetatud
hoiustamispäeval, tingimusel, et kontol on piisavalt
vahendeid
panga
poolt
esmase
hoiusumma
debiteerimiseks.
4.2. Pangal on õigus ühepoolselt muuta lepingu
tingimusi avaldades muudatused täies mahus vähemalt
2 (kaks) kuud enne muudatuste jõustumist panga teenindussaalides, panga veebilehel või muu elektroonilise
kanali kaudu.
4.3. Kui hoiustaja ei ole punktis 4.2. nimetatud tähtaja
jooksul lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Kui hoiustaja muudatustega ei
nõustu, on tal õigus leping viivitamata enne muudatuste
jõustumist tasuta üles öelda.
4.4. Leping lõpeb lepingus toodud tähtpäeval.
4.5. Leping lõpeb ennetähtaegselt, kui hoiustaja on
vastavalt Lepingu punktile 4.2. teavitanud panka
kirjalikult lepingu ülesütlemisest.
4.6. Lepingu võib hoiustaja kirjaliku taotluse alusel
lõpetada ennetähtaegselt ka poolte kokkuleppel. Pank
rahuldab taotluse 15 (viieteistkümne) arvelduspäeva
jooksul, kandes kogumishoiuse (millest on maha
arvatud hoiustajale juba välja makstud intressid ja
punktis 4.7. nimetatud tasu) hoiustaja kontole.
4.7. Pangal on õigus nõuda lepingu ennetähtaegsel
lõpetamisel tasu, mille suurus on fikseeritud hinnakirjas.
5. LÕPPSÄTTED
5.1. Pangal on õigus kontolt kinni pidada kõik lepinguga
seotud ja hinnakirjaga kehtestatud tasud.
5.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes ja suhetes
juhinduvad pooled arvelduslepingu tingimustest ja
panga üldtingimustest.
5.3. Hoiustaja nõuded, pretensioonid ja kaebused
lahendatakse vastavalt arvelduslepingus ja panga
üldtingimustes toodule.

