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Tähtajalise hoiuse lepingu tingimused 

kehtivad alates 25.05.2018 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Tähtajalise hoiuse lepingu alusel on Teil õigus hoiustada Meie juures Hoiusumma Hoiuperioodi ajaks 
Teenuselepingus toodud tingimustel. 

1.2 Käesolevad Teenusetingimused on Teenuselepingu lahutamatuks osaks. Vastuolude korral Teenusetingimuste ja 
Teenuselepingu tingimuste vahel lähtume Teenuselepingust. Lisaks Teenusetingimustele kohaldatakse 
Teenuselepingule Kliendilepingut, Kliendilepingu Tingimusi ja Teenuselepingu sõlmimise või muutmise kuupäeva 
seisuga kehtivaid Üldtingimusi, Hinnakirja, Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid. Vastuolude korral 
Teenusetingimuste ja Üldtingimuste vahel lähtume Teenusetingimustest. 

1.3 Meil on õigus Teenusetingimusi ühepoolselt muuta Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras. 

1.4 Meil on õigus määrata tähtajalise hoiuse üldised tingimused (s.h hoiustatavad valuutad, minimaalsed ja 
maksimaalsed hoiusummad, hoiuperioodide intressimäärad, hoiustega seotud teenustasud jms) ja kõikide 
hoiuste üldised tingimused (s.h piirang kõikide hoiuste hoiusummade kogusummale). Teavet tähtajalise hoiuse ja 
kõikide hoiuste kehtivate üldiste tingimuste kohta saab Veebilehelt. 

1.5 Teie suhtes kehtivad tähtajalise hoiuse tingimused, s.h Hoiusumma, Hoiuperiood, Hoiuperioodi algus ja lõpp, 
intressimäär jms, sätestatakse Teie ja Meie vahel sõlmitud Teenuselepingus. 

1.6 Teenuselepingu sõlmimisega ja Teenuselepingu muutmisega kinnitate Meile, et Te olete tutvunud ja nõustute 
kehtivate Teenusetingimustega, Üldtingimustega ja Hinnakirjaga ning olete tutvunud Kliendiandmete Töötlemise 
Põhimõtetega. Kehtivad Teenusetingimused, Üldtingimused, Hinnakiri ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted 
on kättesaadavad Meie Veebilehel. 

1.7 Teenuselepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. 

2. MÕISTED 

Hoiuperiood on Teenuselepingus kokku lepitud Hoiusumma hoiustamise tähtaeg; 

Hoiusumma on Teie poolt hoiustatud rahasumma; 

Hoiusekonto on Teie konto, millel hoitakse Hoiuperioodi kehtivuse jooksul Hoiusummat ja 
mis on tähistatud personaalse viitenumbriga. Iga Hoiuperioodi kohta avatakse 
Teile uus Hoiusekonto; 

Teenuseleping on tähtajalise hoiuse leping; 

Teenusetingimused on käesolevad tähtajalise hoiuse Teenuselepingu tingimused. 

Muudel suure algustähega tähistatud mõistetel on tähendus, mis on mõistele antud Üldtingimustes. 

3. TEENUSELEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE 

3.1 Teenuselepingu sõlmimine toimub Teie Sooviavalduse alusel Meie poolt kehtestatud viisil ja korras 
Internetipangas või Meie Kontoris.  
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3.2 Teil on õigus Sooviavalduse esitamisel määrata Meie poolt kehtestatud piirmäärades järgnevad Teenuselepingu 
tingimused: Hoiusumma, intressi maksmise viis, Hoiuperioodi alguskuupäev, kestvus kuudes. Kinnituse, kui Te 
soovite hoiuse automaatset pikenemist uueks Hoiuperioodiks ning kinnituse juhul, kui Te ei soovi tulumaksu 
kinnipidamist 

3.3 Teenuseleping jõustub pärast seda, kui on täidetud Teenuselepingu jõustumise eeldused. Teenuselepingu 
jõustumise eeldusteks on järgnevate tingimuste täitmine: (1) Hoiusumma on laekunud Teenuselepingus märgitud 
Meie Arvelduskontole Teenuselepingus ettenähtud viitenumbri alusel; ja (2) Teie isikusamasus on tuvastatud 
Meie nõuete kohaselt.   

3.4 Juhul kui Teenuselepingu jõustumise eeldused ei ole täidetud hiljemalt 7. (seitsmendal) kalendripäeval arvates 
Teenuselepingus märgitud Hoiuperioodi alguskuupäevast, siis loeme Teenuselepingu automaatselt lõppenuks 
ilma jõustuma hakkamiseta. Teavitame Teid Teenuselepingu lõppemisest Internetipanga kaudu või muul Meie 
poolt määratud viisil. Teenuselepingu lõppemisel kanname Hoiusekontolt Teie Kliendikontole Hoiusekonto 
rahaliste vahendite jäägi ning sulgeme Hoiusekonto. 

4. HOIUPERIOOD 

4.1 Hoiuperiood algab kuupäevast, mille olete Teenuselepingus määranud. 

4.2 Hoiuperiood lõpeb Teenuselepingus märgitud Hoiuperioodi lõpptähtpäeva saabumisel.  

4.3 Teil on õigus Teenuselepingu sõlmimisel ja Hoiuperioodi ajal määrata, et soovite Hoiuperioodi lõppemisel 
Hoiuperioodi automaatset pikenemist Teie poolt määratud eelneva Hoiuperioodi kestvuse võrra (s.o kestvus 
kuudes). Hoiuperioodi automaatse pikenemise korral avame Teile uue Hoiusekonto, kuhu kanname eelmisel 
Hoiusekontol olnud Hoiusumma ning sulgeme eelmise Hoiusekonto. Uue Hoiuperioodi esimeseks päevaks 
loetakse pikeneva Hoiuperioodi lõpptähtpäeva. Hoiuperioodi automaatse pikenemise korral kehtivad järgneva 
Hoiuperioodi jooksul Teenuselepingu osas Tingimused, mis kehtivad uue Hoiuperioodi esimesel päeval. Juhul kui 
Hoiuperioodi pikenemise hetkel kehtivad Tingimused ei võimalda Hoiuperioodi automaatset pikenemist, siis on 
Meil õigus Hoiuperioodi mitte pikendada ja Teenuseleping lõpeb kehtiva Hoiuperioodi lõppedes. 

4.4 Hoiuperioodi lõppemise järgselt kanname Hoiusumma Teie Kliendikontole 1 (ühe) Pangapäeva jooksul. 
Hoiuperioodi automaatse pikenemise korral kanname Hoiusumma Teie Kliendikontole siis, kui on lõppenud 
viimane Hoiuperioodi automaatse pikenemise periood. 

4.5 Teil puudub õigus muuta Hoiuperioodi jooksul Hoiuperioodi, intressi maksmise viisi ja Teenusetingimuste punktis 
5 nimetatud tingimusi. 

5. HOIUSUMMA MUUTMINE 

5.1 Teil ei ole õigust muuta Hoiuperioodi jooksul Hoiusummat, s.o teha Hoiusummale juurdemakseid või taotleda 
Hoiusumma arvelt väljamakseid. 

6. INTRESSIARVESTUS 

6.1 Arvestame Hoiusummalt intressi vastavalt Teenuselepingus sätestatud intressimäärale, kui Teenuselepingus ei 
ole sätestatud teisiti. Hoiuperioodi pikenemisel kehtib järgneva Hoiuperioodi jooksul intressimäär vastavalt uue 
Hoiuperioodi esimesel päeval kehtivale intressimäärale, mis on avaldatud Veebilehel. 

6.2 Intressi arvestamist alustame Teenuselepingu jõustumise esimesest päevast ja intressi arvestamise lõpetame 
Hoiuperioodi viimasel päeval. 

6.3 Intressi arvestamisel lähtume 360-päevasest aastast ja tegelikust päevade arvust Teenuselepingu jõustumise ja 
Hoiuperioodi lõpu vahel. 
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6.4 Maksame Hoiusummalt arvestatud intressi Teie Kliendikontole vastavalt Teie poolt valitud intressi maksmise 
viisile. Teil on õigus valida üks järgnevatest intressi maksmise viisidest, v.a Teenusetingimuste punktis 6.5 
sätestatud juhul: 

(1) Hoiuperioodi alguses kogu Hoiuperioodi eest, millisel juhul kanname kogu Hoiuperioodi intressi summa 
Teie Kliendikontole Teenuselepingu jõustumise päevale järgneva 2 (kahe) Pangapäeva jooksul; või  

(2) üks kord kuus, millisel juhul kanname kogunenud intressi summa Teie Kliendikontole hiljemalt iga 
Hoiuperioodi kestvuse kuu viimasele päevale järgneval Pangapäeval, või  

(3) Hoiuperioodi lõppemisel kogu Hoiuperioodi eest, millisel juhul kanname kogu Hoiuperioodi jooksul 
kogunenud intressi summa Teie Kliendikontole hiljemalt Hoiuperioodi lõppemise päevale järgneval 
Pangapäeval.  

6.5 Juhul kui Te soovite Hoiuperioodi automaatset pikenemist, siis on Teil võimalik valida intressi maksmise viisiks 
ainult Teenusetingimuste punktis 6.4(3) märgitud viis, s.o Hoiuperioodi lõppemisel kogu Hoiuperioodi eest. Lisaks 
peate Hoiuperioodi automaatse pikenemise soovi korral valima, kas soovite intressi kandmist Kliendikontole algse 
Hoiuperioodi lõppemisel või intressi lisamist Teie uue Hoiuperioodi Hoiusummale. 

7. TEENUSELEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE 

7.1 Teenuseleping kehtib kuni viimase Hoiuperioodi kehtivuse lõppemiseni, ennetähtaegse ülesütlemiseni või 
lõpetamiseni Poolte kokkuleppel. 

7.2 Meil on õigus öelda Teenuseleping ennetähtaegselt üles õigusaktidest või Üldtingimustest tulenevatel alustel ja 
korras. Teenuseleping lõpeb ülesütlemise avalduses märgitud kuupäeval. 

7.3 Teil on õigus öelda Teenuseleping ennetähtaegselt üles, kui vastav õigus tuleneb imperatiivsetest õigusnormidest 
või Üldtingimustest. Teenuseleping lõpeb imperatiivsetes õigusnormides või Üldtingimustes sätestatud 
tähtpäeval. Juhul kui viidatud õigusnormides või Üldtingimustes tähtpäev puudub, siis lõpeb Teenuseleping 
järgmisel tööpäeval pärast seda, kui oleme Teie Sooviavalduse kätte saanud, v.a kui Sooviavalduses on märgitud 
muu tähtpäev.  

7.4 Teil on õigus esitada Meile igal ajal Internetipanga kaudu või Meie Sidevahendite Andmetele kirjalik Sooviavaldus 
Teenuselepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks. Juhul kui rahuldame Teie Sooviavalduse, lõpeb Teenuseleping 
ennetähtaegselt järgmisel tööpäeval pärast Sooviavalduse rahuldamist. Juhul kui jätame Teie Sooviavalduse 
rahuldamata, kestab Teenuseleping kuni Teenuselepingus toodud tähtajani. 

7.5 Teil on õigus sidevahendi abil sõlmitud Teenuselepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul 
Teenuselepingu sõlmimisest. Teenuselepingust taganemiseks esitage Meie Sidevahendite Andmetele 
vastavasisuline Sooviavaldus. Tagastame Kliendikontole Teie Hoiusumma jäägi hiljemalt 30 päeva jooksul 
taganemise Sooviavalduse saamisest. Taganemisõiguse kasutamise korral Me ei arvesta ega maksa Teile 
Hoiusummalt intressi. 

7.6 Teenuselepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel punkti 7.2 või punkti 7.4 alusel Me ei arvesta ega maksa Teile 
intressi selle Hoiuperioodi eest, mille jooksul Teenuseleping lõpeb. Vastava Hoiuperioodi eest Teile välja makstud 
intressi summa arvestame maha Teie Hoiusummast enne Hoiusumma kandmist Kliendikontole.  

7.7 Teenuselepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel punkti 7.3 alusel arvestame Teile intressi kuni Teenuselepingu 
lõppemise kuupäevani või viimase Hoiuperioodi lõppemise kuupäevani, sõltuvalt sellest, kumb kuupäev saabub 
varasemalt. 

7.8 Teenuselepingu lõppemisel kanname Hoiusumma Teie Kliendikontole 1 (ühe) Pangapäeva jooksul 
Teenuselepingu lõppemisest. Erandina kanname Teenuselepingu ennetähtaegsel lõppemisel Hoiusumma Teie 
Kliendikontole 30 (kolmekümne) päeva möödumisel Teenuselepingu lõppemisest. Juhul kui olete ennetähtaegse 
ülesütlemise korral taotlenud Hoiusumma Kliendikontole kandmist koheselt, siis on Meil õigus Hinnakirjas toodud 
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Hoiusumma ennetähtaegse väljamaksmise tasule, mille arvestame Hoiusummast maha, ning kanname 
Hoiusumma jäägi üle esimeses lauses toodud tähtaja jooksul.  

 

8. MUUD TINGIMUSED 

8.1 Meil on õigus pidada Teie Kliendikontolt või Hoiusekontolt kinni kõik Teie ja Meie vahel sõlmitud 
Teenuselepingutest tulenevad ja/või Hinnakirjaga kehtestatud tasud, kulud ja seadusega kehtestatud maksud. 

8.2 Teil on võimalik saada oma hoiuste Tingimuste, arvestatud intresside jms kohta teavet Internetipangast.  

8.3 Meil on õigus avaldada teavet Teenuselepingu ja Teie kohta Kolmandatele Isikutele, kui vastav õigus ja/või 
kohustus tuleneb õigusaktidest või Tingimustest. 
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