HOIUSELEPINGU ÜLDTINGIMUSED
TH 5.9 (kehtiv alates 25.03.2015)

1. MÕISTED
Pank – BIGBANK AS.
Klient – isik, kes on sõlminud pangaga tähtajalise hoiuse lepingu.
Leping – käesolev tähtajalise hoiuse leping, sealhulgas selle põhi- ja üldtingimused koos muudatuste
ja lisadega.
Hoiusumma – kliendi poolt lepingus sätestatud tingimustel hoiustatav rahasumma.
Intress – panga poolt kliendile hoiustamise eest makstav tasu. Intress võib olla lihtintress või
liitintress. Intressi arvestatakse lepingu põhitingimustes kokkulepitud intressi arvestusperioodi (kuu,
aasta või kogu lepingu kehtivusaeg) eest.
Hoiuperiood – ajavahemik, mille kestel hoiusumma on pangas hoiustatud. Lepingu pikendamise
korral koosneb hoiusumma hoiustamise aeg mitmest hoiuperioodist, kusjuures viimasele, veel
lõppemata hoiuperioodile viidatakse lepingus kui jooksvale hoiuperioodile.
Pikendamise intressimäär – intressimäär, mis kehtib hoiuperioodi
hoiusumma,

lõpptähtpäeval

vastava

-perioodi, intressi tasumise sageduse ja intressitüübiga hoiustele ning on avaldatud panga kodulehel.
Telefoniparool – kliendi valitud parool, mida klient kasutab lepingut puudutavate infopäringute
esitamisel telefoni teel. Kehtiva telefoniparooli esitamisega loeb pank kliendi identifitseerituks ning
pangal on õigus anda lepingu kohta infot igale isikule, kes päringu esitamisel kasutab kehtivat
telefoniparooli.
Kontrollküsimused – panga poolt esitatavad küsimused, millele korrektselt vastamise puhul loeb
pank kliendi identifitseerituks ning pangal on õigus anda lepingu kohta infot.

2. HOIUSE AVAMINE
2.1. Hoiuse avamiseks sõlmib klient pangaga lepingu ja kannab hoiusumma lepingu põhitingimustes
sätestatud tähtpäevaks üle lepingu põhitingimustes sätestatud panga arvelduskontole. Klient on
kohustatud hoiusumma pangale üle kandma enda lepingu põhitingimustes sätestatud
arvelduskontolt. Kõik hoiusumma pangale ülekandmisega seotud kulud (sh ülekandekulu,
võimalikud konverteerimiskulud) kannab klient.
2.2. Hoius avaneb ja hoiuperiood algab päeval, mil hoiusumma laekub lepingu põhitingimustes
sätestatud panga arvelduskontole, kuid mitte enne lepingu sõlmimist.
2.3. Maksekorraldusel peab olema näidatud kliendi nimi ja lepingu number.
2.4. Juhul kui hoiusumma ei laeku lepingu põhi- ja/või üldtingimustes sätestatud nõuete kohaselt, on
pangal õigus keelduda raha vastuvõtmisest. Sellisel juhul tagastab pank kliendilt saadud raha
neljateistkümne (14) päeva jooksul alates mittenõuetekohaselt tasutud summa laekumisest ning
leping loetakse lõppenuks. Kliendile ei maksta intressi aja eest, mil mittenõuetekohaselt laekunud
summa oli panga arvelduskontol. Kõik kliendile raha tagastamisega seotud kulud (nt
ülekandetasud) kannab klient ning pangal on õigus nendele kuludele vastav summa kliendile
tagastatavast summast kinni pidada.
2.5. Hoiusummat ületava enammakstud summa tagastab pank kliendile neljateistkümne (14) päeva
jooksul alates sellise summa laekumisest, kui sellise summa suurus on enam kui viis (5) eurot. Kui
Hoiusummat ületava enammakstud summa suurus on viis (5) eurot või alla selle, siis tagastab
pank enammakstud summa hiljemalt kliendi ja panga vaheliste kõikide lepinguliste suhete
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lõppemisel. Hoiusummat ületava enammakstud summa hoiustamise eest kliendile intressi ei
arvestata. Kõik kliendile raha tagastamisega seotud kulud (nt ülekandetasud) kannab klient ning
pangal on õigus nendele kuludele vastav summa kliendile tagastatavast summast kinni pidada.

3. INTRESSI ARVESTAMINE
3.1. Pank maksab hoiustamise eest kliendile intressi vastavalt lepingu põhitingimustes sätestatud
intressimäärale, -tüübile ning kokkulepitud intressi maksmise sagedusele.
3.2. Kui lepingu põhitingimustes on kokku lepitud lihtintressi maksmises, arvestatakse intressi üksnes
hoiusummalt ning teenitud intress makstakse kliendile iga arvestusperioodi lõppedes välja. Kui
lepingu põhitingimustes on kokku lepitud liitintressi maksmises, lisatakse arvestusperioodi jooksul
teenitud intress hoiusummale ning järgneval arvestusperioodil arvestatakse sellelt omakorda
intressi.
3.3. Intressi arvestamine algab hoiusumma pangale laekumisele järgnevast päevast. Intressi
arvestamine lõppeb hoiuperioodi viimasel päeval (k.a).
3.4. Intressi arvestamisel lähtub pank kolmesaja kuuekümne (360) päevasest aastast ja kolmekümne
(30) päevasest kuust.
4. LEPINGU PIKENDAMINE
4.1. Lepingu sõlmimisel ning hoiuperioodi kestel, kuid mitte hiljem kui seitse (7) päeva enne
hoiuperioodi lõppemist, on kliendil õigus anda pangale lepingu automaatse pikendamise
korraldus, mille alusel pikendab pank lepingut pikendamise intressimääraga, mis kehtib
hoiuperioodi lõpptähtpäeval vastava hoiusumma, -perioodi, intressi tasumise sageduse ja intressi
tüübiga hoiustele ning on avaldatud panga kodulehel, lepingu põhitingimustes esialgselt määratud
hoiustamise ajaga samaks tähtajaks. Tähtaega, milleks lepingut pikendatakse, arvestatakse igaaastaste intressimaksetega hoiuse lepingutel täisaastates, ülejäänud juhtudel aga täiskuudes. Uus
hoiuperiood algab eelmise hoiuperioodi lõpptähtpäevale järgneval päeval.
4.2. Hoiuperioodil on kliendil õigus loobuda lepingu automaatsest pikendamisest, esitades pangale
vastava avalduse vähemalt seitse (7) päeva enne hoiuperioodi lõppu. Kliendil on õigus
automaatsest pikenemisest loobumise avaldus ka tagasi võtta, esitades pangale tagasivõtmise
kohta vastava avalduse vähemalt seitse (7) päeva enne hoiuperioodi lõppu.
4.3. Juhul, kui pank muudab tähtajaliste hoiuste intressimäärasid seitsme (7) päeva jooksul enne
hoiuperioodi lõppu, on kliendil õigus loobuda lepingu automaatsest pikendamisest seitsme (7)
päeva jooksul, arvates uute intressimäärade kehtestamisest. Sellisel juhul kannab pank lepingu
lõppemisel väljamaksmisele kuuluvad summad kliendile üle kolme pangapäeva jooksul vastava
avalduse saamisest, kuid mitte enne hoiuperioodi lõpptähtpäeva. Sõltumata sellest, kas lepingu
automaatsest pikendamisest loobumise avaldus esitatakse pangale enne või pärast hoiuperioodi
lõppu, loetakse leping lõppenuks hoiuperioodi lõpptähtpäeval ning kliendil ei ole õigust saada
intressi hoiuperioodi ületavate päevade eest.
4.4. Hoiuperioodil on pangal õigus keelduda lepingu automaatsest pikendamisest. Keeldumisel lõpeb
leping punktides 6.1. kuni 6.2. ja peatükis 7 sätestatud tingimustel. Pank ei ole kohustatud klienti
keeldumisest eelnevalt teavitama.
5. LEPINGU MUUTMINE
Lepingu põhitingimusi saab muuta üksnes panga ja kliendi vahelisel kirjalikul kokkuleppel. Poolte
allkirjadega kirjavahetus lepingut ei muuda. Vaikimist ega tegevusetust ei loeta nõustumuseks
teise poole ettepanekuga. Erandina on võimalik kliendi ühepoolse avalduse alusel muuta
telefoniparooli, automaatse pikenemise valikut ja kliendi kontot, millele makstakse välja
hoiusumma ning teenitud intress.
5.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt lepingu üldtingimusi panga üldtingimustes sätestatud korras.
5.1.

6. LEPINGU LÕPPEMINE
6.1. Leping lõpeb hoiuperioodi viimasel päeval, kui ei toimu punktis 4.1. nimetatud lepingu
pikendamist.
6.2. Lepingu lõppemisel tagastab pank hoiuperioodi viimasel päeval kliendile hoiusumma ning maksab
välja selleks hetkeks arvestatud, kuid välja maksmata intressi.
6.3. Klient võib kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud motiveeritud avalduse alusel
taotleda lepingu ennetähtaegset lõpetamist. Pank vaatab kliendi avalduse läbi neljateistkümne
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(14) päeva jooksul avalduse kättesaamisest. Pangal on õigus, kuid mitte kohustus nimetatud
avaldus rahuldada. Pank ei ole kohustatud keeldumist põhjendama.
6.4. Kui pank rahuldab kliendi avalduse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, on klient kohustatud
tasuma pangale lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest teenustasu kaks protsenti (2%)
hoiusummast, kuid mitte vähem kui 35 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral ei maksa
pank kliendile intressi jooksva hoiuperioodi eest. Kliendile jooksva hoiuperioodi eest juba
väljamakstud intressidele vastava summa ning teenustasu lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest
peab pank kinni lepingu lõpetamisel kliendi arvelduskontole ülekantavast summast.
6.5. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kannab pank kliendile tasumisele kuuluvad summad kliendi
arvelduskontole punktis 6.3. nimetatud tähtaja jooksul, andes sellega kliendile teada avalduse
rahuldamisest. Kui raha ei ole punktis 6.3. nimetatud tähtaja jooksul kliendi arvelduskontole
laekunud, on klient kohustatud pöörduma panga poole, veendumaks, et raha mittelaekumise
põhjuseks on avalduse rahuldamata jätmine.
6.6. Kliendil on õigus sidevahendi abil (nt faks, e-post, panga internetipank) sõlmitud lepingust põhjust
avaldamata taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul lepingu sõlmimisest, esitades pangale
vastavasisulise teatise panga internetipanga kaudu (eeldab panga poolt aktsepteeritud
identifitseerimist võimaldavate vahendite olemasolu) või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis lepingu põhitingimustes nimetatud panga rekvisiitidele. Lepingust taganemise teates peab
klient märkima oma nime, isikukoodi, avalduse lepingust taganemise kohta ning teatise
koostamise kuupäeva. Kui taganemise hetkeks on pangale laekunud lepingujärgne hoiusumma,
tagastab pank selle kliendile hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest.
Taganemisõiguse kasutamise korral ei ole kliendil õigus nõuda intressi aja eest, mil hoiusumma oli
panga kasutuses.
7. LEPINGUGA SEOTUD MAKSED
7.1. Lepinguga seotud maksed teostab pank lepingu üld- ja/või põhitingimustes sätestatud tähtajal ja
korras, kusjuures panga kohustus loetakse täidetuks hetkest, mil pangale kuuluv konto on vastava
summa ulatuses debiteeritud. Pank ei vastuta viivituste eest, mis võivad pangast sõltumatult
tekkida ülekandmisele määratud summade laekumisel kliendi kontole teises krediidiasutuses.
Juhul kui lepinguga seotud makse teostamiseks ettenähtud päev ei ole pangapäev, teostatakse
makse sellele päevale järgneval esimesel pangapäeval.
7.2. Pank teostab lepingujärgseid makseid lepingu põhitingimustes nimetatud kliendi isiklikule
arvelduskontole. Pangal on õigus teostada lepinguga seotud maksed kliendi isiklikule
arvelduskontole ka siis, kui kliendi hoiuse lepingust tulenevad õigused ja/või kohustused on kliendi
ja kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingu alusel üle läinud kolmandale isikule.
8. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
8.1. Käesolevaga annab klient pangale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks panga
üldtingimustes nimetatud eesmärkidel, ulatuses ja korras.
8.2. Klient kinnitab, et on panga üldtingimustega enne käesoleva lepingu allkirjastamist tutvunud ning
on seeläbi teadlik oma õigustest seoses isikuandmete töötlemisega panga poolt. Klient kinnitab, et
talle on esitatud lepingueelset teavet seadusega sätestatud ulatuses.
9. LÕPPSÄTTED
9.1. Käesolevale lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kõik lepingust tulenevad vaidlused, mille suhtes
vastastikuse läbirääkimise käigus ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus
panga registreeritud asukohas. Sidevahendi abil sõlmitud lepingu puhul lahendatakse vaidlus
kliendi elukohajärgses kohtus või kliendi valikul panga asukohajärgses kohtus.
9.2. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled panga üldtingimustes sätestatust
(kättesaadavad panga kodulehel ja kontorites).
9.3. Klient kinnitab lepingu allkirjastamisega, et on lepinguga ja panga üldtingimustega tutvunud,
nendega nõus ning kohustub neid täitma.
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