
 
 
 
HOIUSETEHINGUTE TINGIMUSED  
Kehtivad alates 22.05.2010 

1.  ÜLDSÄTTED 

1.1.  H o i us e t eh in g u t e  t i n g i m us e d  (Tingimused) on Teenusetingimused 
Panga ja Kliendi (Pooled) vahel sõlmitud Finantsturgude kliendilepingu 
(Kliendileping) tähenduses, mis reguleerivad Panga ja Kliendi suhteid 
hoiusetehingute tegemisel ning kehtestavad Hoiusetehingute tegemise 
korra. 

1.2.  Hoiuse valuutaks Hoiusetehingus võib olla ainult Panga poolt määratud 
valuutade hulka kuuluv valuuta.  

 

2. MÕISTED 

2.1.  Lisaks Kliendilepingus defineeritud mõistetele kasutatakse Tingimustes 
järgmisi suure algustähega mõisteid alljärgnevas tähenduses: 
2.1.1.  Hoius tähendab rahasummat mille Klient hoiustab Pangas 

hoiusetehinguga määratud tingimustel; 
2.1.2.  Hoiusetehing tähendab tehingut, millega Klient kohustub Pangas 

kokkulepitud tähtajaks hoiustama teatud rahasumma, Pank aga 
kohustub sellise rahasumma Kliendile kokkulepitud tingimustel 
tagastama; 

2.1.3.  Hoiustamise alguspäev tähendab hoiusetehinguga määratud 
pangapäeva, millel Klient on kohustatud hoiuse Pangas hoiustama; 

2.1.4.  Hoiustamise lõpptähtpäev tähendab hoiusetehinguga määratud 
pangapäeva, millel Pank on kohustatud hoiuse Kliendile tagastama; 

2.1.5. Pangapäev tähendab iga kalendripäeva, mis ei ole laupäev, 
pühapäev, Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha; 

2.1.6.  Tehingukonto tähendab hoiusetehinguga seotud arveldustes 
kasutatavat Kliendi arvelduskontot Pangas. 

 

3.  HOIUSETEHINGU KÄIK 

3.1.  Hoiusetehingu korralduse olulisteks tingimusteks on: 
3.1.1. Hoiuse vääring ja suurus; 
3.1.2. Hoiustamise alguspäev; 
3.1.3. Panga poolt aktsepteeritav Hoiusele makstava intressi määr 

(fikseeritud intressimääraga hoiusetehingu korral) või selle määramise 
tingimused (ujuvintressimääraga hoiusetehingu korral); 

3.1.4. Hoiustamise lõpptähtpäev; 
3.1.5. Tehingukonto määratlus. 

3.2. Hoiustamise alguspäeval debiteerib Pank kliendi Tehingukontolt Hoiuse 
kokkulepitud suuruses. 

3.3. Hoiustamise lõpptähtpäeval tagastab Pank hoiuse Kliendile, kandes hoiuse 
Kliendi tehingukontole. 

 

4. INTRESS 

4.1. Kui Hoiusetehinguga pole kokku lepitud teisiti, siis arvestab Pank Hoiusele 
intressi kokkulepitud määras alates Hoiustamise alguspäevast (alguspäev 
välja arvatud) kuni Hoiustamise lõpptähtpäevani (lõpptähtpäev kaasa 
arvatud). 

4.2. Kui Hoiusetehinguga pole määratud teisiti, siis intressi arvestamisel lähtub 
Pank 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja 
intressimäärast. 

4.3. Kui Hoiusetehinguga pole kokku lepitud teisiti, siis maksab Pank Hoiusele 
arvestatud intressi Kliendile välja ühekordse maksena, tehes selleks vastava 
intressisumma ülekande Kliendi tehingukontole samaaegselt Hoiuse 
tagastamisega. 

4.4. Kui seadusega on kehtestatud, et intress tuleb kohustuslikult välja maksta 
sagedamini, kui on sätestatud punktis 4.3, siis teeb Pank intressi 
väljamaksed seadusega määratud perioodi kohaselt päeval, mis vastab 
Hoiustamise alguspäevale ja viimase intressimakse Hoiustamise 
lõpptähtpäeva saabumisel. 

5. HOIUSETEHINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE 

5.1. Hoiusetehing on tähtajaline ja lõpeb Hoiustamise lõpptähtpäeva saabumisel.  
5.2. Hoiusetehingu ennetähtaegseks lõpetamiseks annab Klient Pangale vastava 

Korralduse. Pank lõpetab Hoiusetehingu kolme pangapäeva jooksul arvates 
Korralduse vastu võtmisest, kui Klient ei ole Korraldusega teatanud hilisemat 
tähtaega, kandes hoiuse Kliendi tehingukontole või korralduses määratud 
arvelduskontole. 

5.3. Hoiusetehingu ennetähtaegse lõpetamise korral Pank intressi ei maksa. 
5.4. Pangal on õigus nõuda Kliendilt hoiusetehingu ennetähtaegse lõpetamisega 

Pangale tekitatud kulu hüvitamist.  

5.4.1. Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise kulu on ennetähtaegse lõpetamise 
päeva ja algselt kokkulepitud Hoiustamise lõpptähtpäeva vahelise 
perioodi refinantseerimisest tulenev Panga täiendav intressikulu 
võrreldes intressiga, mida Pank oleks hoiuperioodi järelejäänud osa 
eest Kliendile pidanud maksma, kui Hoiusetehingut ei oleks 
ennetähtaegselt lõpetatud. Täiendava intressikulu arvutamise aluseks 
võetakse pankadevahelisel rahaturul vastava valuuta suhtes 
vastavaks perioodiks noteeritava intressimäära ja algselt kokkulepitud 
intressimäära vahe.  

5.4.2. Juhul kui Pank on vastavalt Tingimuste punktile 4.4 maksnud 
Tehingukontole hoiustamistähtaja vältel intressi, loetakse Hoiuse 
ennetähtaegse lõpetamise kuluks ka tasutud intressid. 

 
5.5. Klient hüvitab Pangale Hoiusetehingu ennetähtaegse lõpetamise kulu 

ulatuses, milles see ületab Hoiuse eest kuni ennetähtaegse lõpetamise 
päevani arvestatud intressi.    

5.6. Pangal on õigus Hoiusetehingu ennetähtaegse lõpetamisega tekkinud kulud 
kinni pidada väljamakstavast Hoiuse summast. Kliendi soovil esitab Pank 
talle intressikulu arvestuse. 

 

6. TEAVE 

6.1. Hoiustaja saab teavet hoiusumma ja väljamakstud intresside kohta 
nõudmisel pangakontorist või jooksvalt internetipanga kaudu. Kui kliendil ei 
ole sõlmitud internetipanga lepingut, on tal õigus saada nõudmisel 
pangakontorist üks kord kalendriaastas tasuta väljavõte hoiusega seotud 
kalendriaasta tehingute kohta. 
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