TÄHTAJALISE HOIUSE LEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 10.01.2012

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Tähtajalise hoiuse leping (edaspidi leping) on AS-i SEB
Pank (edaspidi pank) ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi
hoiustaja) vaheline leping, mille kohaselt hoiustaja hoiustab
pangas kokkulepitud rahasumma (edaspidi hoiusumma)
lepingus määratud tähtajaks (edaspidi hoiustamisperiood).
Pank kohustub arvestama ja maksma hoiusummalt intressi
ning tagastama hoiusumma lepingu tingimuste kohaselt.
1.2 Hoiustatavad
valuutad,
minimaalsed
hoiusummad,
hoiustamisperioodide intressimäärad valuutade lõikes, lepingu
haldamisega seotud teenustasud jms kehtestab ja muudab
pank. Hoiustaja saab nende andmete kohta infot
pangakontorist ja panga kodulehelt www.seb.ee.
1.3 Lepingu
sõlmimise
eeltingimuseks
on
hoiustaja
arvelduskonto olemasolu pangas.
1.4 Leping jõustub ning tähtaja ja intressi arvestamine algab
hoiusumma laekumise päevast lepingus määratud kontole.
1.5 Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pank ja
hoiustaja panga üldtingimustest ja arvelduskontolepingust.
2. LEPINGU OLULISED TINGIMUSED
2.1 Hoiusummale ei saa teha täiendavaid sissemakseid ega
sellelt väljamakseid.
2.2 Intress
2.2.1 Pank arvestab hoiusummalt intressi alates hoiustamise
alguspäevast kuni hoiustamise lõpptähtpäevani (välja arvatud).
2.2.2 Intressi arvestamisel lähtub pank 360 päevasest aastast,
tegelikust päevade arvust kuus ja intressimäärast.
2.2.3 Pank
maksab
intressi
hoiustaja
määratud
arvelduskontole hoiustamise lõpptähtpäeva saabumisel, kui
lepingus ei ole kokku lepitud teisti.
2.3 Automaatne pikenemine
2.3.1 Pangal on õigus pakkuda hoiustajale võimalust lepingu
kehtivuse jooksul vormistada hoiuse automaatne pikenemine,
v.a. kokkuleppelise intressimääraga hoiuse puhul.
2.3.2 Automaatse
pikenemise
korral
pikeneb
leping
hoiustamise lõpptähtpäeva saabumisel sama tähtaja võrra
hoiuse pikenemise hetkel pangas kehtivatel tingimustel.
2.3.3 Uue hoiustamisperioodi esimeseks päevaks on eelmise
hoiustamisperioodi viimane päev ja hoiuse intressimääraks
saab uue hoiustamisperioodi esimesel päeval hoiusumma
valuutas
hoiustamisperioodile vastavaks tähtajaks kehtiv
intressimäär.
2.3.4 Eelneva hoiustamisperioodi eest arvestatud intressi
maksab pank lepingu kohaselt hoiustaja määratud
arvelduskontole või lisab hoiusummale.
2.3.5 Tähtajalise hoiuse automaatse pikenemise korraldus
kehtib kuni hoiustaja korralduseni selle lõpetamiseks.
Korraldus tuleb pangale esitada vähemalt üks tööpäev enne
hoiuse automaatse pikenemise päeva.
2.3.6 Kui hoiuse pikenemise hetkel pangas kehtivad tähtajalise
hoiuse tingimused ei võimalda hoiuse pikenemist, loeb pank
automaatse pikenemise korralduse lõppenuks ja lõpetab
lepingu.
2.4 Hoiustaja maksab lepingu haldamisega seotud teenuste
eest teenustasu panga hinnakirja kohaselt.
2.5 Hoiustaja saab teavet hoiusumma ja väljamakstud
intresside kohta nõudmisel pangakontorist või jooksvalt
internetipanga kaudu. Kui kliendil ei ole internetipanka on tal
õigus nõudmisel saada üks kord kalendriaastas väljavõte
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hoiusega seotud kalendriaasta tehingute kohta pangakontorist
tasuta.
3. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE
LÕPETAMINE
3.1 Leping on sõlmitud tähtajalisena ja lõpeb hoiustamise
lõpptähtpäeva saabumisel.
3.2 Hoiustamise lõpptähtpäeval kannab pank hoiusumma ja
arvestatud intressid lepingus määratud arvelduskontole.
3.3 Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks esitab hoiustaja
pangale vastava avalduse. Pangal on õigus lepingu
ennetähtaegse lõpetamise korral kanda hoiusumma lepingus
või hoiustaja avalduses määratud arvelduskontole pangas 3
(kolme) tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest, kui
hoiustaja ei ole avalduses määranud hilisemat tähtaega.
3.4 Pangal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada
seadusest tulenevatel või panga üldtingimustes toodud alustel.
3.5 Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral pank intressi ei
maksa.
3.6 Pangal on õigus nõuda hoiustajalt hoiuse ennetähtaegse
lõpetamisega pangale tekitatud kulu hüvitamist. 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 hoiustajale pidanud maksma, kui hoiust
ei oleks ennetähtaegselt lõpetatud. Täiendava intressikulu
arvutamise aluseks võetakse pankadevahelisel rahaturul
vastava valuuta suhtes vastavaks perioodiks noteeritava
intressimäära ja algselt kokkulepitud intressimäära vahe.
3.6.1 Hoiustaja hüvitab pangale hoiuse ennetähtaegse
lõpetamise kulu ulatuses, milles see ületab hoiuse eest kuni
ennetähtaegse lõpetamise päevani arvestatud intressi.
3.6.2 Pangal on õigus hoiuse ennetähtaegse lõpetamisega
tekkinud
intressikulu
kinni
pidada
väljamakstavast
hoiusummast. Hoiustaja soovil esitab pank talle intressikulu
arvestuse.
4. LEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE
4.1 Pangal on õigus ühepoolselt muuta lepingu tingimusi,
teatades sellest hoiustajale enne muudatuste jõustumist panga
üldtingimustes sätestatud tähtaegadel ja viisil.
4.2 Muudatustega mittenõustumisel on hoiustajal õigus leping
üles öelda, sealjuures ei rakenda pank lepingu punkti 3.5 ja
3.6. Kui hoiustaja ei ole etteteatamistähtaja jooksul lepingut
üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
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