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1. Kas sissemaksete tegemine on limiitidega piiratud?
Hoiusele sissemaksete tegemine ei ole kuidagi piiratud. Internetipangas hoiusele tehtava ülekande tõttu 
internetipanga päeva- ega kuulimiit ei vähene.

2. Kuidas on minu hoius tagatud, kui pangaga peaks midagi juhtuma?
Hoiuseid tagab Tagatisfond, kes on valmis hüvitama koos hoiuse peatamise päevaks kogunenud intressiga 
iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses hoiuseid kuni 100 000 euro ulatuses. Täpsema info leiate Tagatis-
fondi kodulehelt www.tf.ee.

TÄHTAJALINE HOIUS

1. Millises valuutas saan tähtajalise hoiuse avada?

Tähtajalise hoiuse võite avada USA dollarites või Suurbritan-
nia naelades.

2. Kui suur peab olema tähtajalise hoiuse sissemakse?

Minimaalne hoiustamissumma oleneb hoiuse valuutast. Täp-
sema info minimaalse summa kohta leiate intressimäärade 
tabelist.

3. Kuidas toimub tähtajalisele hoiusele intressi 
arvestamine?

Intressi arvestamisel lähtume 360-päevasest aastast ja 
tehingu tegelikust päevade arvust. Seega arvestame intressi 
hoiustatava summa kontole kandmise päevast kuni tähtaja 
lõpuni. Tähtajalise hoiuse intressimäära suuruse fikseerime 
Teiega lepingu sõlmimisel. Intressi arvutamine oleneb hoius-
tamispäevade hulgast.

Ühe päeva intressi saate arvutada:  

Kui soovite teada saada teenitava intressi suurust, siis korru-
tage ühe päeva intress hoiuse päevade arvuga (NB! Kuu pik-
kus hoiuse päevade arvestusel on 30 kalendripäeva, aasta 
pikkus 365 kalendripäeva).

4. Mida tähendab tähtajalise hoiuse automaatne 
pikenemine?

Kui olete valinud tähtajalisele hoiusele automaatse pikene-
mise, siis hoiustamisperioodi lõppemisel pikendame seda 
automaatselt eelmise tähtajaga võrdse ajavahemiku võrra. 
Teil on võimalik valida kahe pikendamisviisi vahel.

•  Hoiuse tähtaja pikendamine koos intressi hoiustami-
sega: kanname hoiuperioodi eest arvestatud intressi 
tähtaja lõppedes automaatselt pikenenud hoiusele, suu-
rendades selle võrra hoiusel olevat summat.

•  Hoiuse tähtaja pikendamine ilma intressi hoiustami-
seta: kanname hoiuperioodi eest teenitud intressi Teie 
arvelduskontole.

Uue hoiuse intressimääraks saab pikendamise hetkel kehtiv 
intressimäär.

Kui soovite tähtajalise hoiuse automaatse pikenemise lõpe-
tada, saate seda teha internetipangas, muutes aktiivse 
hoiuse tingimusi, või lähimas SEB pangakontoris.

5. Kuidas ma leian tähtajalise hoiuse intressimäära 
sellisele summale, mis on suurem kui intressimäära 
tabelis?

Sellisel juhul tuleb Teil pöörduda lähimasse SEB 
pangakontorisse.

 KOGUMISHOIUS

1. Kui suur peab olema esimene kogumishoiusele tehtav 
sissemakse?

Te saate avada kogumishoiuse ka ilma sinna raha sisse maks-
mata. Esimese sissemakse võite teha hiljem, endale sobival 
ajal ja suuruses. Esimese sissemakse ja hilisemad sularaha 
sissemaksed oma kogumishoiusele saate SEB kontoris teha 
tasuta. Kui kasutate mõnd SEB paketti, siis on ka püsimakse-
korraldusega tehtavad sissemaksed Teile tasuta.

2. Millised on võimalused kogumishoiusele sissemaksete 
tegemiseks?

Kõige mugavam on kasutada automaatset deponeerimist või 
püsikorraldust. Automaatse deponeerimise saate aktiveerida 
lepingut sõlmides või hiljem internetipangas lepingut muutes. 
Kui automaatse deponeerimise puhul kanname igal õhtul 
kogumishoiusele Teie arvelduskontolt selle summa, mis üle-
tab arvelduskontole määratud piiri, siis püsikorralduse puhul 
määrate hoiusele tehtava ülekande suuruse ise. Kui olete lii-
tunud SEB paketiga, siis on püsikorraldus Teile tasuta. Mõle-
mat teenust on kõige lihtsam avada internetipangas.

Kogumishoiusele saate internetipangas või kontoris nii üle-
kandega kui ka sularahas teha sissemakseid mis tahes ajal ka 
iseseisvalt.

3. Mida tähendab automaatne deponeerimine?

Automaatne deponeerimine on automaatne ülekanne: Te 
saate määrata oma arvelduskontole piiri. Piiri ületava summa 
kanname igal õhtul automaatselt Teie hoiusele. Teenuse 
saate aktiveerida lepingut sõlmides või hiljem lepingut 
muutes.

Hoiuste korduma kippuvad küsimused

http://www.tf.ee
https://www.seb.ee/intressimaarad
https://www.seb.ee/intressimaarad

