INVESTEERIMISHOIUSE LEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 22.05.2010

1. ÜLDSÄTTED

4. INVESTEERIMISHOIUSE KÄIK

1.1 Investeerimishoius on AS-i SEB Pank (edaspidi pank) poolt
väljakuulutatud pakkumise raames kliendi poolt pangas tähtajaliselt
hoiustatud rahasumma, millelt makstava intressi suurus sõltub
pakkumisele
kehtestatud
pakkumistingimustega
määratud
finantsinstrumentide väärtuse muutumisest turul.
1.2 Vastava pakkumise raames sõlmitud investeerimishoiuse
lepinguga (edaspidi leping) hoiustab füüsiline või juriidiline isik
(edaspidi hoiustaja) pangas investeerimishoiusena teatud rahasumma
(edaspidi hoiusumma), pank aga kohustub lepingus ja vastavates
pakkumistingimustes sätestatud tingimustel arvestama ja maksma
hoiusummalt intressi ning hoiusumma ettenähtud lõpptähtpäeval
hoiustajale tagastama.
1.3 Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on hoiustaja arvelduskonto
olemasolu pangas.

4.1 Pakkumise
kinnitamise
korral
avab
pank
hoiustajale
investeerimishoiuse konto ja kannab pakkumistingimustes määratud
investeerimishoiuse
alguspäeval
arvelduskontol
broneeritud
hoiusumma investeerimishoiuse kontole.
4.2 Hoiusummale ei saa hoiustamisperioodil teha täiendavaid
sissemakseid.
4.3 Investeerimishoiuse
lõpptähtpäeval
tagastab
pank
investeerimishoiuse, kandes arvelduskontole hoiusumma ja sellelt
arvestatud, kuid lõpptähtpäevaks veel välja maksmata intressid, juhul
kui arvestatud intress on suurem kui null protsenti.

2. PAKKUMISTINGIMUSED
2.1 Enne
igakordse
pakkumise
algust
kehtestab
pank
pakkumistingimused, millega määratakse pakkumise raames
investeerimishoiuse tegemise eeldused ning lepingu sõlmimise
tingimused (edaspidi pakkumistingimused).
2.2 Pakkumistingimustes määrab pank muuhulgas minimaalse
hoiusumma suuruse, pakkumise miinimummahu, lepingute sõlmimise
perioodi
(edaspidi
müügiperiood),
hoiustamisperioodi
ehk
investeerimishoiuse
algusja
lõpptähtpäevad,
garanteeritud
intressimäära ja lisaintressi arvestamise alused ja maksmise
tingimused.
2.3 Pakkumistingimustes teatud ühikute vahemikena näidatud
määrade ja ligikaudsete väärtuste täpse suuruse määrab Pank
pakkumise kinnitamisel.
2.4 Pakkumistingimustest tulenevad õigused ja kohustused tekivad
panga poolt vastava pakkumise kinnitamisel.

3. LEPINGU SÕLMIMINE
3.1 Lepinguid vastava pakkumise raames investeerimishoiuse
tegemiseks
sõlmib
pank
pakkumistingimustes
määratud
müügiperioodil.
3.2 Lepingu sõlmimisega aktsepteerib hoiustaja vastava pakkumise
kohta kehtestatud pakkumistingimused. Pakkumistingimused on
lepingu lahutamatuks osaks. Lepinguga reguleerimata küsimustes
juhinduvad
pank
ja
hoiustaja
panga
üldtingimustest
ja
arvelduskontolepingu tingimustest.
3.3 Lepingu sõlmimisel broneerib pank lepingus määratud hoiustaja
arvelduskontol
(edaspidi
arvelduskonto)
hoiusumma
ja
pakkumistingimustega kehtestatud muude maksete summa. Hoiustaja
kohustub tagama, et müügiperioodi lõpuks oleks arvelduskontol
hoiusummale ja pakkumistingimustega kehtestatud muudele
maksetele vastav rahasumma. Kui nimetatud tähtajaks arvelduskontol
vastav summa puudub, loetakse leping lõppenuks.
3.4 Peale müügiperioodi lõppu määrab pank vastava pakkumise
tulemused ning otsustab hiljemalt investeerimishoiuse alguspäevaks
pakkumise kinnitamise või selle tühistamise.
3.5 Pangal on õigus pakkumine ja pakkumistingimused tühistada ning
pakkumise raames sõlmitud lepingutest ette teatamata taganeda, kui:
3.5.1 müügiperioodi lõpuks on sõlmitud lepingutega hoiustatavate
hoiusummade summa väiksem kui pakkumise miinimummaht;
3.5.2 müügiperioodil on toimunud või teatavaks saanud sellised
erakorralised sündmused või asjaolud, mis panga professionaalsel
hinnangul muudavad kehtestatud pakkumistingimused vastavas
turusituatsioonis oluliselt ebamõistlikeks;
3.5.3 esinevad vastavates pakkumistingimustes sätestatud muud
pakkumise tühistamise alused.
3.6 Pakkumise tühistamise korral vabastab pank viivitamata
arvelduskontol
selle
pakkumise
raames
investeerimishoiuse
tegemiseks broneeritud summad. Broneeringu kustutamisega loetakse
leping lõppenuks.
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 TALLINN
tel 372 66 55 100
e-post info@seb.ee
206 003

5. INTRESS
5.1 Pank arvestab ja maksab hoiustajale hoiusummalt intressi
vastavalt pakkumistingimustele.
5.2 Pank maksab intressi arvelduskontole hoiustamise lõpptähtpäeva
saabumisel, kui pakkumistingimustes ei ole määratud teisti.
5.2.1 Kui seadusega on kehtestatud, et intress tuleb kohustuslikult
välja maksta sagedamini, kui on sätestatud punktis 5.2, kuid
pakkumistingimuste alusel ei ole võimalik intressi selliselt välja
arvutada ega maksta, siis teeb pank intressi väljamaksed seadusega
määratud perioodi kohaselt päeval, mis vastab lepingu jõustumise
kuupäevale ja viimase intressimakse hoiustamise lõpptähtpäeva
saabumisel. Sellise intressi määra kehtestab pank omal äranägemisel.
5.2.1.1 Lepingutele, mis on sõlmitud enne 22.05.2010 ja mille hoiustamisperiood
on üle ühe aasta, maksab pank punktis 5.2.1 nimetatud intressi järgmiselt:
a) esimese intressi väljamakse teeb pank 22.05.2011, seejärel toimub intressi
väljamaksmine hoiustamisperioodi jooksul päeval, mis vastab lepingu jõustumise
kuupäevale ja hoiustamise lõpptähtpäeva saabumisel;
b) Lepingutele, mis on sõlmitud enne 22.05.2010, ja mille kohaselt hoiustamise
lõpptähtpäev saabub enne 22.05.2011, maksab pank intressi välja hoiustamise
lõpptähtpäeva saabumisel.

5.3 Punkti 5.2.1 sätestatud tingimuse kohaldumisel maksab pank
hoiusele, mille hoiustamisperiood on üle ühe aasta, eelmise
hoiustamisperioodi eest arvestatud, kuid veel väljamaksmata intressi
arvelduskontole.
5.4 Hoiustaja saab teavet hoiusumma ja väljamakstud intresside kohta
nõudmisel pangakontorist või jooksvalt internetipanga kaudu. Kui
hoiustajal ei ole sõlmitud internetipanga lepingut, on tal õigus
nõudmisel saada pangakontorist üks kord kalendriaastas tasuta
väljavõte hoiusega seotud kalendriaasta tehingute kohta.

6. TEENUSTASUD
6.1 Lepingu punktis 7.4. nimetatud juhul tasub hoiustaja pangale
teenustasu investeerimishoiuse müügiperioodi järgse ennetähtaegse
lõpetamise
eest
(edaspidi
väljumistasu)
vastavalt
pakkumistingimustele.
6.2 Pangal on õigus debiteerida väljumistasu peale hoiusumma
tagasikandmist hoiustaja arvelduskontolt.

7. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE
7.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest.
7.2 Leping lõpeb hoiusumma tagastamise ja arvestatud intresside
väljamaksmisega vastava hoiustamisperioodi lõppedes.
7.3 Lisaks muudele lepingus või pakkumistingimustes sätestatud
alustele leping lõpeb:
7.3.1 pakkumise tühistamise korral tühistamise otsuse tegemisega
panga poolt;
7.3.2 juhul kui müügiperioodi lõpuks puudub arvelduskontol
hoiusummale ja pakkumistingimustega kehtestatud muudele
maksetele vastav rahasumma.
7.4 Hoiustajal on õigus investeerimishoius ennetähtaegselt lõpetada
ning leping üles öelda, esitades pangale vastava korralduse hiljemalt 8
(kaheksa) pangapäeva enne soovitavat lõpetamiskuupäeva.
7.5 Hoiustajal on õigus leping müügiperioodil igal ajal üles öelda,
teatades pangale vastavast soovist hiljemalt müügiperioodi viimasel
päeval.
Järelevalveasutus: Finantsinspektsioon
Sakala 4, 15030 TALLINN
tel 372 66 80 500
e-post: info@fi.ee

