KASUTUSHOIUSE LEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 22.05.2010

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Kasutushoiuse leping (edaspidi leping) on AS-i SEB Pank (edaspidi
pank) ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi hoiustaja) vaheline
leping, mille kohaselt hoiustaja hoiustab pangas selleks avatud kontol
(edaspidi kasutushoius) teatud rahasumma (edaspidi hoiusumma),
pank aga kohustub arvestama ja maksma hoiusummale intressi ning
võimaldama kasutushoiuse kasutamist lepingu tingimuste kohaselt.
1.2 Hoiustatavad
valuutad,
intressimäärad
valuutade
lõikes,
minimaalsed
summad
esmasel
sissemaksel,
automaatsel
deponeerimisel ja intressi väljamaksmisel, samuti 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 hoiustajal arvelduskonto
olemasolu pangas.
1.4 Leping jõustub ja intressi arvestamine algab kasutushoiusele
esmase sissemakse laekumise päevast.
1.5 Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pank ja hoiustaja
panga üldtingimustest ja arvelduskontolepingust.
2. KASUTUSHOIUSE LEPINGU OLULISED TINGIMUSED
2.1 Sissemaksed kasutushoiusele
2.1.1 Kasutushoiuse
avamisel
kohustub
hoiustaja
tegema
kasutushoiusele esmase sissemakse vähemalt panga poolt määratud
miinimumsummas.
2.1.2 Kasutushoiusele saab hoiustaja teha täiendavaid sissemakseid
tema poolt valitud ajal ja summades sularahas või ülekandega.
2.2 Automaatne deponeerimine
2.2.1 Hoiustaja saab kasutushoiusega seotud arvelduskontole pangas
(edaspidi paariskonto) kehtestada deponeerimispiiri. Summad, mis
ületavad deponeerimispiiri panga määratud summa võrra kannab pank
igal
kalendripäeval
automaatselt
kasutushoiusele
(edaspidi
automaatne deponeerimine).
2.2.2 Automaatse deponeerimise kanded teeb pank iga kalendripäeva
lõpus.
2.2.3 Hoiustajal on võimalus ühe arvelduskontoga siduda mitu
kasutushoiust. Sellisel juhul saab automaatse deponeerimise
kehtestada ainult ühele kasutushoiustest.
2.3 Väljamakse kasutushoiuselt
2.3.1 Hoiustaja saab kasutushoiuselt teha väljamakseid, kui lepinguga
pole kokku lepitud teisiti. Väljamakseid saab teha hoiusumma ulatuses.
2.3.2 Pank teeb väljamakse hoiustaja poolt esitatud korralduse alusel
paariskontole.
2.3.3 Pank teeb väljamakse paariskontole kolmandal tööpäeval arvates
korralduse vastuvõtmisest, kui hoiustajaga ei ole kokku lepitud
hilisemat tähtpäeva. Kui väljamakse tähtpäev langeb päevale, mis ei
ole tööpäev, teeb pank kande sellele päevale järgneval tööpäeval.
2.3.4 Pangal on õigus pakkuda hoiustajale võimalust teha
kasutushoiuselt väljamakse korralduse esitamise päeval panga
hinnakirjas kehtestatud teenustasu eest.
2.3.5 Väljamakse tehakse vaid juhul, kui väljamakse tegemise päeval
on hoiusumma suurem või võrdne väljamakse korralduse summaga,
millele on lisatud hinnakirjajärgne teenustasu. Osalist väljamakset pank
ei tee ja väljamakse tegemata jätmisest hoiustajat ei teavita.
2.3.6 Väljamakse tegemine paariskontole lõpetab punktis 2.2
sätestatud automaatse deponeerimise. Automaatse deponeerimise
taastamiseks peab hoiustaja esitama pangale vastavasisulise
avalduse.
2.4 Intress
2.4.1 Pank arvestab kasutushoiusele intressi igapäevaselt panga
kehtestatud kasutushoiuse intressimäära alusel. Hoiusumma
hoiustamisperioodiks on kalendripäev. Intressi arvestatakse alates
kasutushoiuse esmase sissemakse päevast kuni lepingu lõpetamise
päevani (välja arvatud).
2.4.1.1 Kasutushoiuse intressimäär on muutuv. Pank noteerib
kasutushoiuse intressimäära igal tööpäeval lähtudes vastava valuuta
üldisest intressitasemest rahaturul.
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2.4.1.2 Kasutushoiuse
intressimäära
igapäevased
noteeringud
avaldatakse internetipangas ja panga kodulehel www.seb.ee. Eraldi
teadet kehtiva intressimäära kohta hoiustajale ei saadeta.
2.4.1.3 Intressi arvestamisel hoiusummalt lähtub pank 360 päevasest
aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja intressimäärast.
2.4.2 Pank maksab hoiustajale intressi kord kuus. Kuuajalist perioodi
arvestatakse alates lepingu jõustumisest. Intresside väljamakse teeb
pank tingimusel, et kogunenud intress on suurem panga määratud
miinimumsummast. Väljamakstava intressi kannab pank lepingu
kohaselt hoiustaja paariskontole või lisab hoiusummale.
2.5 Teenustasud
2.5.1 Hoiustaja tasub pangale teenustasu automaatse deponeerimise
ja kasutushoiuselt tehtavate väljamaksete eest panga hinnakirja
kohaselt.
2.5.2 Pangal
on
õigus
debiteerida
teenustasud
hoiustaja
arvelduskontolt.
2.6 Väljavõtted
2.6.1 Pank peab arvestust hoiusumma kõikide muutumiste ja muude
lepingust tulenevate tehingute üle.
2.6.2 Infot kasutushoiuse seisu ja tehtud tehingute kohta saab
hoiustaja nõudmisel pangakontorist, samuti internetipanga kaudu. Kui
kliendil ei ole kehtivat internetipanga lepingut, on tal nõudmisel õigus
saada üks kord kalendriaastas pangakontorist tasuta kontoväljavõte
kasutushoiuse kalendriaasta tehingute kohta.
3. KASUTUSHOIUSE LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE
3.1 Kasutushoiuse leping on tähtajatu. Kogu kasutushoiuse summa
väljamaksmine lepingu punkti 2.3 kohaselt ei lõpeta lepingut.
3.2 Hoiustajal on õigus igal ajal leping üles öelda esitades pangale
vastava avalduse.
3.2.1 Kui kasutushoiuse jääk on null, lõpetab pank lepingu hoiustaja
avalduses määratud päeval.
3.2.2 Kui kasutushoiusel on raha, rahuldab pank avalduse 3 (kolme)
tööpäeva möödumisel arvates avalduse saamisest, kui avalduses ei
ole märgitud hilisemat tähtaega, kandes hoiusumma paariskontole või
hoiustaja avalduses määratud arvelduskontole pangas. Leping lõpeb
väljamakse tegemise päeval.
3.2.3 Pangal on õigus pakkuda hoiustajale võimalust avalduse
esitamise päeval leping lõpetada ja teha kasutushoiuselt väljamakse
samal tööpäeval panga hinnakirjas kehtestatud teenustasu eest.
3.3 Pangal on õigus leping korraliselt üles öelda teatades sellest
tarbijast hoiustajale 2 kuud ja kõikidele teistele hoiustajale 1 kuu ette
üldtingimustes sätestatud viisil.
3.4 Pangal on õigus leping erakorraliselt üles öelda seadusest või
panga üldtingimustest tuleneval alusel.
4. KASUTUSHOIUSE LEPINGU MUUTMINE
4.1 Hoiustaja saab lepingu kehtivuse jooksul muuta deponeerimispiiri,
samuti lisada või lõpetada kasutushoiuse automaatset deponeerimist.
Muudatused jõustuvad tegemise päevast.
4.2 Pangal on õigus muuta ühepoolselt lepingu tingimusi, teatades
hoiustajale muudatusest enne nende jõustumist üldtingimustes
sätestatud tähtaegadel ja viisil. Kui hoiustaja ei ole etteteatamistähtaja
jooksul lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega
nõustunud. Muudatustega mittenõustumisel on hoiustajal õigus leping
punkti 3.2 alusel lõpetada.
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