LASTEHOIUSE LEPINGU TINGIMUSED
MÕISTED
Hoiustaja - kuni 18-aastane (incl. 18 a sünnipäev) füüsiline isik, kellele
lastehoiuse lepingu alusel on Pangas avatud lastehoiuse konto ja
sellega seotud maksekonto.
Seaduslik Esindaja - Hoiustaja seaduslik esindaja: tema ema või isa
või eestkostja.
Pank - AS Eesti Krediidipank.
Kolmas Isik - muu isik, kes ei ole Hoiustaja ega Seaduslik Esindaja.
Hoiukonto - Lepingu sõlmimisel Hoiustajale avatud lastehoiuse konto,
millele Seaduslik Esindaja, Hoiustaja ja Kolmandad isikud saavad
teha rahalisi sissemakseid.
Sissemakse Periood - üheaastane periood, mille jooksul tuleb teha
Hoiukontole sissemakseid vähemalt sissemakse minimaalsuuruses.
Sissemakse Minimaalsuurus - Hoiukontole iga Sissemakse Perioodi
jooksul kohustuslik sissemaksmisele kuuluv summa – 72 eurot.
Maksekonto - Hoiustaja nimel maksetehingute täitmiseks peetav
konto.
Lastehoius - Hoiukontol Pangas vastava lepingu alusel
Eesti
Vabariigi seaduslikus rahaühikus hoiustatav rahasumma.
Intress - Panga poolt arvestatav ja Lastehoiusele makstav intress.
Preemiaintress - Hoiukontole kantav Panga poolne ühekordne
lisaintress.
1 ÜLDSÄTTED
1.1. Lastehoiuse leping (edaspidi Leping) on Panga ja Hoiustaja
vaheline kogumise kohustusega leping, mis reguleerib Panga ja
Hoiustaja suhteid rahaliste vahendite hoiustamisel.
1.2. Lepingu poolteks on Pank ja Hoiustaja, keda esindab tema
Seaduslik Esindaja, välja arvatud Lepingu sätete puhul, millest
tulenevad kohustused Seaduslikule Esindajale. Tähendatud sätete
puhul on Lepingu poolteks Pank ja Seaduslik Esindaja (mitte
Hoiustaja). Lepingust ei teki Hoiustajale tsiviilkohustusi.
1.3. Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on Hoiustaja Maksekonto
olemasolu Pangas.
1.4. Leping sõlmitakse minimaalselt 3 aastaks.
1.5. Ühel Hoiustajal võib üheaegselt olla üks kehtiv Leping.
1.6. Hoiukontole sissemaksete ja väljamaksete eest võtab Pank
teenustasu vastavalt Hinnakirjale. Teenustasud debiteeritakse
Hoiukontolt.
1.7. Teavet Hoiukonto tehingute kohta saab Hoiustaja Hoiukonto
väljavõttelt. Lepinguga reguleerimata osas juhinduvad Pank ja
Hoiustaja Arvelduslepingu tingimustest ning Panga ja kliendi vaheliste
suhete üldtingimustest ja Hinnakirjast.
2 SISSEMAKSED HOIUKONTOLE
2.1. Hoiukontole saavad Seaduslik Esindaja, Hoiustaja (Seadusliku
Esindaja kirjalikul nõusolekul) ja 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. Sissemaksete üle peetakse arvestust Sissemakse Perioodide
viisi. Esimene Sissemakse Periood algab Lepingu sõlmimisest.
Sissemaksed arvestatakse selle Sissemakse Perioodi sisse, mille
jooksul nad Hoiukontole laekuvad. Sissemakseid võib teha kogu
Sissemakse Perioodi jooksul.
2.3. Seaduslik Esindaja on kohustatud tagama, et iga Sissemakse
Perioodi lõpuks oleks Hoiukontole laekunud rahalisi vahendeid
vähemalt Sissemakse Minimaalsuuruses. Kui viimase Sissemakse
Perioodi lõppemise tähtpäev ei lange kokku Lepingu lõppemise
tähtpäevaga, siis ajavahemikul viimase Sissemakse perioodi
lõppemisest kuni Lepingu lõppemiseni Hoiukontole rahaliste
sissemaksete tegemise kohustust ei ole.
2.4. Pangal on õigus kehtestada Lastehoiuse maksimaalne suurus.
2.5. Lastehoiuse osale, mis ületab 150 000 eurot, Pank Intressi ei
maksa.
2.6. Lastehoiusele alates summast 30 000 eurot ei pea Seaduslik
Esindaja jätkama Minimaalsuuruses Sissemakseid Hoiukontole.
3 PREEMIAINTRESS
3.1. Pärast Lepingu sõlmimist kannab Pank Hoiukontole
Preemiaintressi summas 50 eurot.
3.2. Pank ei maksa Preemiaintressi juhul, kui Hoiustaja ei sõlmi
Lepingut esmakordselt.
4 INTRESS
4.1. Pank arvestab Lastehoiusele igapäevaselt Intressi vastavalt
Panga poolt kehtestatud Lastehoiuse intressimäärale. Lastehoiuse
intressimäär on muutuv. Pank noteerib lastehoiuse intressimäära igal
arvelduspäeval lähtudes üldisest intressitasemest rahaturul.
4.2. Hoiuse intressimäära igapäevased noteeringud avaldatakse
Panga interneti koduleheküljel ja Panga teenindussaalides.
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4.3. Intressi arvestamisel loetakse kalendrikuu arvestuslikuks
pikkuseks reaalne päevade arv kuus ja kalendriaasta pikkuseks 365
kalendripäeva.
4.4. Pank võtab Intressi arvestamisel aluseks Hoiukonto jäägi iga
kalendripäeva lõpus.
4.5. Pank maksab Hoiustajale Intressi üks kord kuus. Kuu jooksul
arvestatud Intressi kannab Pank järgneva kalendrikuu esimesel
kuupäeval Hoiukontole ning selle võrra suureneb Lastehoius. Lepingu
lõppemise kuul arvestatud Intressid kantakse Maksekontole Lepingu
lõppemise päevale järgneval päeval.
4.6. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel Pank Lastehoiusele intressi
ei maksa.
5 VÄLJAMAKSED HOIUKONTOLT
5.1. Väljamakseid Hoiukontolt teeb Pank:
5.1.1. Lepingu lõppemisel seoses Lepingu tähtaja möödumisega;
5.1.2. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kohtu nõusolekul;
5.1.3. Seadusliku Esindaja taotluse alusel, Lepingut lõpetamata,
Kliendi 7-, 10- ja/või 15-aasta sünnipäevakuul, juhul kui Leping on
selleks ajaks kehtinud vähemalt 3 (kolm) aastat ja väljamakse on
vajalik lapse ülalpidamiseks, vara valitsemiseks või jooksvate kulude
katmiseks.
5.2. Lepingu lõppemisel seoses tähtaja möödumisega kannab Pank
Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgneval päeval Lastehoiuse
Hoiustaja Maksekontole.
5.3. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab Pank
Lastehoiuse Hoiustaja Maksekontole, pidades eelnevalt kinni Panga
poolt Hoiukontole kantud Intressid (sh Preemiaintressi).
5.4. Erandina Lepingu punktis 5.3 kehtestatud reeglist ei pea Pank
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral Hoiusummalt Intresse (sh
Preemiaintressi) kinni juhul, kui Leping on üles öeldud punkti 6.2
alusel.
6 LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
6.1. Leping jõustub ja Intressi arvestamine algab lepingu
allkirjastamisest. Leping on tähtajaline ja kehtib kuni Hoiustaja 18aastaseks saamiseni (s.h. 18 a. sünnipäev).
6.2. Ilma Lepingus nimetatud aluseta on Pangal õigus ühepoolselt
muuta Lepingu tingimusi eeldusel, et muudatused ei ole teise
lepingupoole
suhtes
ebamõistlikud,
teatades
muudatusest
Seaduslikule Esindajale vähemalt kaks (2) kuud ette Arvelduslepingus
sätestatud korras. Muudatustega mittenõustumisel on Seaduslikul
Esindajal õigus Leping kohe üles öelda. Kui Seaduslik Esindaja ei ole
kahekuulise tähtaja jooksul, arvates teavitamisest, Lepingut üles
öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
6.3. Pangal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui Seaduslik
Esindaja on oluliselt rikkunud Lepingu tingimusi või esinevad muud
õigusaktidest
tulenevad
alused
Lepingu
lõpetamiseks.
Lepingutingimuste olulise rikkumisena käsitletakse ka kohustuslike
Minimaalsuuruses Sissemaksete tegemata jätmist Sissemakse
Perioodi jooksul.
6.4. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral Pank Hoiuselt Intressi
ega Preemiaintressi ei maksa.

Seaduslik Esindaja kinnitab, et ta on Lepingu tingimustega, Panga ja
kliendi vaheliste suhete üldtingimustega ja Panga Arvelduslepingu
tingimustega tutvunud, nõustub nendega ja soovib neil tingimustel
Lepingut sõlmida.

