TÄHTAJALISE HOIUSE
LEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 01.12.2015
MÕISTED
Pank - AS Eesti Krediidipank.
Hoiustaja – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Pangaga
tähtajalise hoiuse lepingu.
Lepingupooled – Hoiustaja ja Pank.
Leping – Panga ja Hoiustaja vahel sõlmitud tähtajalise hoiuse leping
Hoiusumma – Lepingu alusel Pangas hoiustatav rahasumma.
Intress – Panga poolt Hoiustajale hoiustamise eest makstav tasu.
Konto – Arvelduslepingu alusel avatud maksekonto, millelt Pank
debiteerib Hoiusumma ning kuhu Pank kannab Intressi ja Lepingu
lõppemisel Hoiusumma.
Hoiustamispäev – Hoiusumma Kontolt debiteerimise kuupäev.
Hoiustamisperiood – periood, mis algab Hoiustamispäeval ja lõpeb
Lepingu lõppemise tähtpäevale eelneval päeval, välja arvatud
Lepingu automaatse pikenemise korral, mil Hoiustamispäeva ja
Lepingu lõppemise tähtpäeva vahele jääb mitu Hoiustamisperioodi.
Lepingu lõppemise tähtpäev – viimase Hoiustamisperioodi lõppemise
tähtpäev.
Hinnakiri - Panga poolt kehtestatud teenuste hinnakiri.
Arvelduspäev – päev, mil Pank on maksetehingu tegemiseks vajalikeks arveldusteks avatud.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingu kohaselt hoiustab Hoiustaja Pangas kokkulepitud
Hoiustamisperioodiks teatud summa – Hoiusumma, mille Pank
Lepingu lõppemise tähtpäeval tagastab ning millelt arvestab ja
maksab Hoiustajale Intressi.
1.2. Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on Hoiustaja Konto olemasolu
Pangas.
1.3. Hoiustamispäev määratakse kindlaks Lepingu sõlmimisel seitsme
(7) kalendripäeva piires arvates Lepingu allkirjastamisest.
1.4. Hoiustaja kohustub Hoiustamispäeval kindlustama Hoiusumma
olemasolu Kontol. Lepingu sõlmimisega annab Hoiustaja Pangale
õiguse debiteerida Hoiustamispäeval Kontot Hoiusumma ulatuses.
1.5. Lepingut on võimalik sõlmida Panga poolt aktsepteeritavas
valuutas nii Panga teenindussaalis kui ka internetipanga vahendusel.
Lepingut välisvaluuta hoiustamiseks internetipanga vahendusel on
võimalik sõlmida pärast Hoiustaja avalduse aktsepteerimist Panga
poolt hiljemalt avalduse esitamisele järgneval Arvelduspäeval.
1.6. Lepingu kehtivuse perioodil ei saa Hoiustaja Hoiusummat muuta.
2. LEPINGU AUTOMAATNE PIKENEMINE
2.1. Hoiustaja võib Lepingu sõlmida automaatselt pikenevana. Sellisel
juhul Lepingu esialgselt määratletud lõpptähtpäeva saabumisel lõpeb
küll jooksev Hoiustamisperiood, kuid Leping pikeneb automaatselt
uueks Hoiustamisperioodiks, mille kestvus on võrdne eelnenud
Hoiustamisperioodi täiskuude arvuga. Seejuures on eelneva
Hoiustamisperioodi lõppkuupäev ühtlasi järgneva Hoiustamisperioodi
alguskuupäevaks.
2.2. Lepingu automaatse pikenemise eeltingimuseks on, et
Hoiustamisperioodi lõppemise tähtpäeval ei ole Kliendi kontodele
seatud blokeeringut või aresti seoses sissenõutavaks muutunud
võlgnevustega, mille tasumiseks kontodel puuduvad piisavad
vahendid.
2.3. Lepingu sõlmimisel automaatselt pikenevana tuleb Hoiustajal
Lepingus määratleda, kas:
2.3.1 Leping pikeneb uueks Hoiustamisperioodiks Hoiusumma
ulatuses, või
2.3.2. Leping pikeneb Hoiusumma ja sellele lisanduva, lõppenud
Hoiustamisperioodi eest arvutatud väljamaksmata Intressi ulatuses,
millega uue Hoiustamisperioodi Hoiusumma suureneb nimetatud
Intressi võrra.
2.4. Kui Lepingu sõlmimisel ei ole Lepingu automaatses pikenemises
kokku lepitud, on Hoiustajal õigus anda Pangale vastav kirjalik
korraldus ka hiljem, välja arvatud juhul, kui Pangal on Hoiustaja vastu
sissenõutavaks muutunud nõue, mille rahuldamiseks Hoiustaja
kontodel või muul kokkulepitud kontol puuduvad piisavad vahendid
või kui Hoiustaja kontod on võlgade tasumise tagamiseks arestitud.
Kui Lepingu sõlmimisel oli kokku lepitud Intresside väljamaksmises
igakuiselt, on Hoiustajal õigus anda Pangale hilisem korraldus
Lepingu automaatseks pikenemiseks ainult Hoiusumma ulatuses.
2.5. Lepingu automaatse pikenemise korraldus tuleb Pangale esitada
hiljemalt viis (5) Arvelduspäeva enne Lepingu lõppemise tähtpäeva
saabumist.
2.6. Lepingu automaatsel pikenemisel on uue Hoiustamisperioodi
intressimääraks pikenemise hetkel Pangas kehtiv vastav intressimäär
ja Intressi väljamaksmise viisiks Lepingus kokkulepitud maksmisviis.

2.7. Lepingu automaatse pikenemise korraldus kehtib kuni Hoiustaja
kirjaliku teateni Lepingu automaatsest pikenemisest loobumise kohta.
Kirjalik teade Lepingu automaatsest pikenemisest loobumise kohta
tuleb Pangale esitada hiljemalt viis (5) Arvelduspäeva enne jooksva
Hoiustamisperioodi lõppemise tähtpäeva saabumist.
2.8. Lepingu automaatse pikenemise korral kandub Lepingu
lõppemise esialgselt määratletud tähtpäev viimase Hoiustamisperioodi
lõppemise tähtpäevale.
3. INTRESS
3.1. Pank maksab Hoiustajale Intressi Lepingu põhitingimustes
fikseeritud suuruses.
3.2. Intressi arvestamine algab Hoiustamispäeval ja lõpeb Lepingu
lõppemise tähtpäevale eelneval päeval.
3.3. Hoiustaja määrab Lepingus Intressi väljamaksmise sageduse,
kas:
3.3.1. üks kord kuus, iga kuu esimesel (1.) kuupäeval eelmise
kalendrikuu eest, või
3.3.2. Hoiustamisperioodi lõppemise tähtpäeval.
3.4. Lepingu sõlmimisel automaatselt pikenevana nii Hoiusumma kui
ka sellele lisanduva Intressi ulatuses või vastava kirjaliku korralduse
andmisel Hoiustamisperioodil, Intressi lõppeva Hoiustamisperioodi
eest välja ei maksta, vaid lisatakse Hoiusummale.
3.5. Lepingu kehtivuse perioodil ei saa Hoiustaja Intressi maksmise
sagedust muuta.
3.6. Intressi arvestamisel lähtub Pank 360 päevast kalendriaastas ja
30 päevast kalendrikuus.
3.7. Väljamakstava Intressi kannab Pank Hoiustaja Kontole.
3.8. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel Pank Hoiustajale jooksva
Hoiustamisperioodi eest Intressi ei maksa ning peab igakuiselt
väljamakstud Intressid kinni väljamakstavast Hoiusummast, v.a.
Lepingu punktis 4.2. nimetatud juhul.
4. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE JA
ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE
4.1. Leping jõustub Hoiustamispäeval, tingimusel, et Lepingupooled
on Lepingule alla kirjutanud ja Hoiusumma on Hoiustamispäeval
Kliendi Kontolt debiteeritud.
4.2. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi eeldusel, et
muudatused ei ole teise Lepingupoole suhtes ebamõistlikud, teatades
muudatustest Hoiustajale Panga ja Kliendi vaheliste suhete
üldtingimustes ettenähtud korras vähemalt üks (1) kuu ette.
Muudatustega mittenõustumisel on Hoiustajal õigus Leping kohe üles
öelda. Kui Hoiustaja ei ole ühekuulise tähtaja jooksul, arvates
teavitamisest, Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega
nõustunud.
4.3. Leping lõpeb viimase Hoiustamisperioodi lõppemise tähtpäeval.
4.4. Leping lõpeb ennetähtaegselt, kui Hoiustaja on vastavalt Lepingu
punktile 4.2. teavitanud Panka kirjalikult Lepingu ülesütlemisest.
4.5. Lepingu võib Hoiustaja kirjaliku motiveeritud avalduse alusel
lõpetada ennetähtaegselt ka Lepingupoolte kokkuleppel. Nõustumine
Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega on Panga õigus, mitte kohustus.
Pank vaatab Hoiustaja avalduse läbi ja teeb otsuse viie (5)
Arvelduspäeva jooksul.
4.6. Juhul kui Hoiustajaks on piiratud teovõimega isik, on Lepingu
ennetähtaegne lõpetamine lubatud ainult kohtu kirjalikul nõusolekul.
4.7. Pangal on õigus nõuda Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasu,
mille suurus on fikseeritud Hinnakirjas.
5. LÕPPSÄTTED
5.1. Lepinguga reguleerimata küsimustes ja suhetes juhinduvad
Lepingupooled Panga ja Kliendi vaheliste suhete üldtingimustest.
5.2. Hoiustaja kinnitab, et ta on Lepingu tingimustega, Panga ja
Kliendi vaheliste suhete üldtingimustega tutvunud, nõustub nendega
ja soovib neil tingimustel Lepingut sõlmida.

