Holm Bank AS tähtajalise hoiuse lepingu
üldtingimused
MÕISTED
Hoiustaja on panga klient, kellele on avatud kliendikonto.
Pank on Holm Bank AS.
Hoiusekonto on hoiuselepingu alusel pangas avatud tähtajalise hoiuse konto, millele pank
kannab kliendikontolt hoiusumma.
Hoiuseleping on panga ja hoiustaja vahel sõlmitud tähtajalise hoiuse leping, kus on kirjas
hoiusumma hoiustamise põhitingimused ja mille osaks on käesolevad üldtingimused.
Hoiuperiood on hoiuselepingus määratletud hoiustamise tähtaeg.
Hoiusumma on hoiuselepingu alusel hoiusekontol hoiustatav rahasumma.
Iseteenindus on veebipõhine keskkond, mille vahendusel pank pakub hoiustajale
pangandusteenuseid.
Kliendikonto on pangas asuv hoiustaja personaalse viitenumbriga konto, mille kaudu
toimuvad panga ja hoiustaja vahelised arveldused.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Hoiuselepingu alusel hoiustab hoiustaja pangas kokkulepitud hoiuperioodiks
hoiusumma. Pank arvestab ja maksab hoiusummalt intressi ning tagastab
hoiusumma hoiuselepingu tingimuste kohaselt.
1.2. Käesolevad üldtingimused on hoiuselepingu lahutamatuks osaks.
Hoiuselepinguga reguleerimata küsimustes lähtutakse panga ja hoiustaja vahel
sõlmitud iseteeninduse lepingust ning panga veebilehel kättesaadavatest
kliendiandmete töötlemise põhimõtetest. Hoiuselepingu sõlmimisega kinnitab
hoiustaja, et on tutvunud ja nõus panga kehtiva kliendiandmete töötlemise
korraga.

2. HOIUSELEPINGU SÕLMIMINE
2.1. Hoiustaja saab algatada pangaga hoiuselepingute sõlmimist pärast kliendikonto
avamist iseteeninduses. Hoiuselepingute sõlmimisega saab hoiustaja
tähtajaliselt hoiustada kokkulepitud hoiusummasid ning teenida nendelt
intressitulu. Pank võib piirata hoiustaja kõikide hoiuste kogusummat.
2.2. Hoiuselepingu sõlmimine toimub hoiustaja taotluse alusel iseteeninduses,
lähtuvalt hoiustaja poolt soovitavatest ning panga poolt pakutavatest tähtajalise
hoiuse tingimustest.
2.3. Hoiuseleping jõustub pärast seda, kui hoiustaja isikusamasus on tuvastatud
pangale sobival viisil ning hoiusumma on laekunud kliendikontole hoiustaja
isiklikult arvelduskontolt Eestis tegutsevas krediidiasutuses. Tingimuste
mittetäitmisel lõppeb hoiuseleping automaatselt ilma jõustumiseta hiljemalt
seitsmendal päeval pärast hoiuselepingu sõlmimist. Hoiusumma ülekandmisega
seotud kulud kannab hoiustaja.
2.4. Hoiustajale kehtivad hoiuse põhitingimused (sh hoiusumma, hoiuperiood,
intressimäär, intressi maksmise viis, hoiuse automaatse pikenemise võimalus)
nähtuvad hoiuselepingust ja iseteenindusest.
3. HOIUPERIOOD
3.1. Hoiuperiood algab päeval, mil pank kannab hoiusumma kliendikontolt
hoiusekontole. See toimub hoiuselepingu jõustumise päeval või sellele järgneval
pangapäeval.
3.2. Hoiuselepingus määratud hoiuperioodi ei ole võimalik hoiuselepingu kehtivuse
ajal muuta.
3.3. Hoiustaja võib hoiuselepingu sõlmimisel ja selle edasise kehtivuse ajal määrata,
et hoiuperioodi lõppemisel toimub hoiuperioodi automaatne pikenemine.
3.4. Hoiuperioodi automaatse pikenemise korral loetakse sõlmituks uus hoiuseleping
uueks hoiuperioodiks, mille kestvus on võrdne eelnenud hoiuperioodi
kestvusega (s.o täiskuude arvuga) ning vastavalt uue hoiuperioodi esimesel
päeval pangas kehtivatele tingimustele.
3.5. Hoiuselepingu sõlmimisel automaatselt pikenevana määrab hoiustaja, kas
hoiuperiood pikeneb:
3.5.1. üksnes hoiusumma ulatuses (sellisel juhul kannab pank lõppenud
hoiuperioodi eest arvestatud ja väljamaksmisele kuuluva intressi
kliendikontole); või
3.5.2. hoiusumma ja sellele lisanduva, lõppenud hoiuperioodi eest arvestatud ja
väljamaksmisele kuuluva intressi ulatuses, mille võrra hoiusumma suureneb.

3.6.
3.7.
3.8.

Hoiuperioodi automaatse pikenemise korraldus kehtib kuni hoiustaja kirjaliku
teateni automaatsest pikenemisest loobumise kohta.
Pank võib igal ajal ilma eelneva teavituseta keelduda hoiuperioodi automaatsest
pikendamisest.
Hoiuperioodi jooksul ei ole võimalik hoiusummat käsutada ega muuta, s.o. teha
hoiusummale täiendavaid juurdemakseid ega taotleda hoiusumma arvelt
väljamakseid.

4. INTRESSIARVESTUS
4.1. Pank maksab hoiustajale intressi vastavalt hoiuselepingus toodud
intressimäärale või järgneva hoiuperioodi esimesel päeval pangas kehtivale
intressimäärale, v.a hoiuselepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vastavalt
punktile 5.3 või 6.1.
4.2. Hoiuperioodi automaatsel pikenemisel kehtib järgneva hoiuperioodi jooksul
intressimäär vastavalt uue hoiuperioodi esimesel päeval pangas kehtivale
intressimäärale ja intressi maksmise viisiks on hoiuselepingus kokkulepitud
intressi maksmise viis.
4.3. Intressi arvestamine algab hoiuperioodi esimesest päevast ja lõppeb
hoiuperioodi viimasel päeval.
4.4. Intressi arvestamisel lähtub pank 360 päevast kalendriaastas ja tegelikust
päevade arvust hoiuperioodi alguse ja lõpu vahel.
4.5. Hoiustaja määrab hoiuselepingus intressi maksmise viisi, kas:
4.5.1. üks kord aastas (sellisel juhul kannab pank kogunenud intressisumma
kliendikontole hiljemalt iga hoiuperioodi kestvuse aasta viimasele päevale
järgneval pangapäeval); või
4.5.2. hoiuperioodi lõppemisel (sellisel juhul kannab pank kogu hoiuperioodi
jooksul kogunenud intressisumma kliendikontole hiljemalt hoiuperioodi
lõppemise päevale järgneval pangapäeval).
4.6. Intressi maksmise viisi ei ole võimalik hoiuselepingu kehtivuse ajal muuta.
Punktis 4.5.1 toodud valik on võimalik eeldusel, et hoiuperiood on pikem kui üks
aasta ja hoiuperiood automaatselt ei pikene.
4.7. Väljamakstavalt intressilt peab pank kinni tulumaksu ja kannab selle hoiustaja
eest maksukogujale, v.a kui hoiustaja on hoiuselepingu sõlmimisel andnud
pangale teistsuguse korralduse.
5. HOIUSELEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE
5.1. Hoiuseleping kehtib kuni hoiuperioodi kehtivuse lõppemiseni, hoiuselepingu
ennetähtaegse ülesütlemiseni või lõpetamiseni hoiustaja ja panga kokkuleppel.

5.2.

5.3.

5.4.

Hoiuseleping lõppeb ka panga ja hoiustaja vahel sõlmitud iseteeninduse lepingu
lõppemisel.
Pank võib öelda hoiuselepingu ennetähtaegselt üles järgmistel juhtudel: (a)
hoiustaja poolt esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud või kui hoiustaja
keeldub andmete esitamisest või uuendamisest; (b) pangal on hoiustaja või
temaga seotud isiku suhtes rahapesu või terrorismi rahastamise või
organiseeritud kuritegevuses osalemise kahtlus; (c) hoiustaja on tekitanud
pangale kahju või kahju tekkimise ohu või rikkunud muid olulisi kohustusi panga
ees; (d) õigusaktidest tuleneval alusel. Hoiuseleping lõppeb ülesütlemise teates
märgitud kuupäeval.
Hoiustaja võib hoiuselepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks esitada pangale
vastava avalduse. Pangal on õigus, kuid mitte kohustus avaldus rahuldada, pank
teeb vastava otsuse 14 päeva jooksul avalduse saamisest. Avalduse rahuldamisel
on pangal õigus hoiusumma ennetähtaegse väljamaksmise tasule, milleks on 2%
hoiusummast. Hoiuselepingu ennetähtaegse lõpetamise korral ei maksa pank
hoiuselepingu alusel arvestatud intressi. Hoiustajale juba väljamakstud
intressidele vastava summa ning teenustasu hoiuselepingu ennetähtaegse
lõpetamise eest peab pank kinni hoiuselepingu lõpetamisel kliendikontole
ülekantavast summast. Eeltoodu ei kehti punktis 6.2 toodud juhul, mil hoiustajal
on õigus lõpetada hoiuseleping ilma täiendavat tasu maksmata ning saada
hoiusumma pealt arvestatud intresse.
Hoiuselepingu lõppemisel kannab pank hoiustajale väljamaksmisele kuuluvad
summad ühe pangapäeva jooksul kliendikontole. Kui hoiuseleping lõppeb seoses
iseteeninduse lepingu lõppemisega, kannab pank need summad koos
kliendikontol olevate võimalike muude summadega hoiustaja arvelduskontole
iseteeninduse lepingus toodud korras.

6. MUUD TINGIMUSED
6.1. Hoiuseleping sõlmitakse elektrooniliselt panga iseteeninduses. Hoiustaja võib 14
päeva jooksul alates hoiuselepingu sõlmimisest esitada hoiuselepingust
taganemise avalduse. Kui taganemise hetkeks on hoiuperiood alanud, kannab
pank hoiusumma hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest
hoiusekontolt kliendikontole ning hoiustajal ei ole õigus nõuda intressi selle aja
eest.
6.2. Pank võib käesolevaid üldtingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest
hoiustajale veebilehe ja iseteeninduse vahendusel vähemalt ühe kuu ette.
Hoiustajal on selle aja jooksul õigus hoiuseleping tasuta üles öelda, kui ta
muudatustega ei nõustu.

6.3.

6.4.

6.5.

Pank ja hoiustaja lahendavad võimalikud erimeelsused läbirääkimiste teel.
Vaidluste ja kaebuste lahendamisel juhindutakse panga veebilehel avaldatud
kaebuste lahendamise korrast. Hoiustaja võib küsida nõu ka Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Ametilt (Sõle 23a, 10614 Tallinn; www.ttja.ee) või pöörduda
lahenduse saamiseks seal tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni, mille
menetlusreeglid on kättesaadavad veebilehel https://komisjon.ee. Kaebuse saab
esitada ka veebipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressil
http://ec.europa.eu/odr.
Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse panga
asukohajärgses kohtus, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Kui hoiuselepingu
sõlmimise ajal on hoiustaja elukoht Eestis, kuid hoiustaja asub elama välisriiki või
kui tema elukoht ei ole pangale teada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
Panga tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030
Tallinn; www.fi.ee).

Üldtingimused kehtivad alates 15.05.2019 ja neid kohaldatakse kõikidele panga ja
hoiustaja vahel sõlmitud tähtajalise hoiuse lepingutele.

