TÄHTAJALISE HOIUSE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED JURIIDILISTELE
ISIKUTELE

Üldtingimused kehtivad alates 02.10.2019 ja neid kohaldatakse kõikidele panga ja hoiustaja
vahel sõlmitud tähtajalise hoiuse lepingutele.
MÕISTED
Hoiustaja on pangaga hoiuselepingu sõlminud juriidiline isik.
Pank on Holm Bank AS.
Hoiusekonto on hoiuselepingu alusel pangas avatud tähtajalise hoiuse konto, millel
hoiustatakse hoiuperioodil 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.
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.
2. HOIUSELEPINGU SÕLMIMINE
2.1.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, lähtuvalt hoiustaja poolt
soovitavatest ning panga poolt pakutavatest tähtajalise hoiuse tingimustest. Pank
edastab hoiuselepingu allkirjastamiseks eeldusel, et pank on saanud soovitud teabe ja
dokumendid hoiustaja ja tema poolt taotletud hoiustamistehingu kohta. Pank võib
seada teenuse osutamiseks või hoiuselepingu jõustumiseks täiendavaid eeltingimusi.
2.3.Hoiuseleping jõustub selle allkirjastamisel panga ja hoiustaja esindajate poolt ning
tingimusel, et hoiustaja ja tema esindajad on tuvastatud pangale sobival viisil ning
hoiusumma on Pangale laekunud hoiustajale kuuluvalt arvelduskontolt Eestis
tegutsevas krediidiasutuses. Tingimuste mittetäitmisel lõppeb hoiuseleping ilma
jõustumiseta seitsmendal päeval pärast hoiuselepingu sõlmimist.
2.4.Hoiusumma ülekandmiseks vajalikud rekvisiidid edastab pank hoiustajale koos
hoiuselepinguga. Hoiustaja tagab, et Pangale üle kantav hoiusumma on legaalse
päritoluga ja see kuulub hoiustajale. Hoiusumma ülekandmisega ja muude
hoiuselepinguga seotud maksete tegemisega seotud kulud kannab hoiustaja.

3. HOIUPERIOOD
3.1.Hoiuperiood algab hoiuselepingu sõlmimise päeval, kui täidetud on punktis 2.3
nimetatud tingimused.
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. Hoiuperiood pikeneb hoiusumma ja sellele lisanduva, lõppenud
hoiuperioodi eest arvestatud intressi ulatuses, mille võrra hoiusumma suureneb.
3.5.Hoiuperioodi automaatse pikenemise korraldus kehtib kuni hoiustaja kirjaliku teateni
automaatsest pikenemisest loobumise kohta. Loobumise teade tuleb esitada pangale
vähemalt viis päeva enne hoiuperioodi lõppu.
3.6.Pank võib igal ajal ilma eelneva teavituseta keelduda hoiuperioodi automaatsest
pikendamisest.
3.7.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.
4.2.Hoiuperioodi automaatsel pikenemisel kehtib järgneva hoiuperioodi jooksul
intressimäär vastavalt uue hoiuperioodi esimesel päeval pangas kehtivale
intressimäärale.
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.Intressi maksmine toimub üksnes hoiuperioodi lõppemisel. Pank kannab kogu
hoiuperioodi jooksul kogunenud intressisumma hoiustajale hiljemalt hoiuselepingu
lõppemise päevale järgneval viiendal pangapäeval.
5. HOIUSELEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE
5.1.Hoiuseleping kehtib kuni hoiuperioodi kehtivuse lõppemiseni, hoiuselepingu
ennetähtaegse ülesütlemiseni või lõpetamiseni hoiustaja ja panga kokkuleppel.
5.2.Pank võib öelda hoiuselepingu ennetähtaegselt üles järgmistel juhtudel: (a) hoiustaja
on esitanud pangale ebaõiget või mittetäielikku infot või jätnud pangale esitatud teabe
ajakohastamata; (b) pangal on hoiustaja või temaga seotud isiku suhtes rahapesu või
terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevuses osalemise kahtlus, hoiustaja
või temaga seotud isik kuulub rahvusvahelise sanktsiooni subjektide hulka või esineb

muu alus, et hoiuselepingu kehtima jäämisel rikuks pank oma
õigusaktidest tulenevaid kohustusi; (c) hoiustaja on tekitanud
pangale kahju või kahju tekkimise ohu või rikkunud muid olulisi kohustusi panga ees;
(d) õigusaktidest tuleneval alusel või pangale kohalduvate juriidiliste piirangute tõttu.
Hoiuseleping lõppeb ülesütlemise teates märgitud kuupäeval.
5.3.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 (eeltoodu ei kehti punktis 6.3 toodud juhul, mil hoiustajal on õigus
lõpetada hoiuseleping ilma täiendavat tasu maksmata ning saada hoiusumma pealt
arvestatud intresse). Pank võib hoiustajale ülekantavast summast pidada kinni kõik
hoiustaja võlgnevused, mis tulenevad pangaga sõlmitud lepingutest või panga
hinnakirjast.
5.4.Hoiuselepingu lõppemisel kannab pank hoiuselepingu alusel väljamaksmisele
kuuluvad summad hoiustajale hiljemalt hoiuselepingu lõppemise päevale järgneval
viiendal pangapäeval.
6. MUUD TINGIMUSED
6.1.Hoiustaja informeerib koheselt panka kõikidest olulistest asjaoludest, mille suhtes võib
mõistlikult eeldada panga põhjendatud huvi, sh järgmistest asjaoludest: (a) muutuvad
hoiustaja andmed (nimi, tegevus- või asukoht, kontaktandmed); (b) hoiustaja suhtes on
alustatud kriminaal-, kohtu-, täite-, saneerimis-, likvideerimis- või pankrotimenetlus; (c)
hoiustajalt on pangale laekunud ekslikult või alusetult kantud summad; (d) leiab aset
hoiustaja lõpetamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või hoiustaja
ettevõtte üleminek; (e) leiavad aset muudatused hoiustaja omanike ja tegelike
kasusaajate ringis.
6.2.Pank võib oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks kontrollida regulaarselt
hoiustaja poolt esitatud või hoiustaja kohta teadaolevat infot ning vajadusel taotleda
hoiustajalt lisateavet, esitatud andmete regulaarset uuendamist või tema esindaja
isikusamasuse tuvastamise kordamist.
6.3.Pank võib käesolevaid üldtingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest hoiustajale eposti teel vähemalt ühe kuu ette. Hoiustajal on selle aja jooksul õigus hoiuseleping
tasuta üles öelda, kui ta muudatustega ei nõustu.
6.4.Pank ja hoiustaja suhtlevad omavahel eesti keeles, võimalusel ka vene või inglise keeles.
Nendes keeltes on kättesaadavad vähemalt hoiuselepingu tingimused ja panga
hinnakiri. Eesti- ja võõrkeelse teksti vastuolude korral võetakse aluseks eestikeelne
tekst.
6.5.Pank edastab hoiustajale teateid posti või sidevahendi teel (e-kiri, telefon). Pank loeb
õigeks kontaktandmed, mille hoiustaja on pangale avaldanud. Kui hoiustaja jätab oma
kontaktandmete muudatusest pangale teatamata, loetakse hoiustajale edastatud
teated kättetoimetatuks nende saatmisel viimati teadaolevatele kontaktandmetele.
6.6.Hoiustaja edastab pangale teateid elektrooniliselt, paberkandjal või muul kokku lepitud

viisil. Teated tuleb edastada panga veebilehel viimati avaldatud
kontaktandmetel. Pank võib nõuda, et hoiustaja saadaks õigusliku
tähendusega teated pangale viimati avaldatud e-posti aadressilt või digitaalselt
allkirjastatuna.
6.7.Hoiuselepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, juhindudes
panga veebilehel asuvas kaebuste lahendamise korras toodud põhimõtetest.
Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendab Harju Maakohus
lähtuvalt Eesti õigusest. See kohtualluvus kehtib ka juhul, kui hoiustaja on viinud oma
tegevus- või asukoha üle välisriiki või kui tema tegevus- või asukoht ei ole hagi
esitamisel pangale teada.

