TÄHTAJALISE HOIUSE TINGIMUSED
kehtivad alates 03.09.2012
1. Üldsätted
1.1. Tähtajalise hoiuse tingimuste (edaspidi Tingimuste) kohaselt hoiustab Versobank AS-s (edaspidi
Pangas) arvelduskontot omav füüsiline või juriidiline isik (edaspidi Hoiustaja) tähtajalise hoiuse lepingus
(edaspidi Lepingus) kokkulepitud tingimustel teatud rahasumma (edaspidi Hoiusumma) määratud
tähtajaks, mille Pank kokkulepitud perioodi (edaspidi Hoiuperioodi) möödumisel tagastab ja millelt,
vastavalt Tingimustele ja Lepingule, arvestab ja maksab Hoiustajale intressi.
1.2. Tähtajalist hoiust on võimalik avada eurodes või mõnes teises Panga poolt aktsepteeritud valuutas.
Kokkulepitud perioodi intressimäära kehtestab Pank Lepingus või Panga hinnakirjaga.
1.3. Lepingus reguleerimata küsimuste ja suhete osas kehtivad Panga üldtingimused ja arvelduslepingu
tingimused. Hoiustaja kinnitab, et ta on Panga üldtingimuste, arvelduslepingu tingimuste ja Panga
hinnakirjaga tutvunud ja need vastavad tema tahtele.
1.4. Lepinguosaliste poolt enne Lepingu sõlmimist tehtud kokkuleppeid ja tahteavaldusi ei loeta Lepingu
osaks. Terviklikuks Lepinguks loetakse tähtajalise hoiuse lepingut ja tähtajalise hoiuse tingimusi.
1.5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

2. Tähtajalise hoiuse avamine ja kasutamine
2.1. Leping jõustub päeval, mil Pank debiteerib Hoiustaja arvelduskontot Lepingus fikseeritud Hoiusumma
võrra. Hoiustaja on kohustatud tagama selleks vajalike summade olemasolu Lepingus märgitud
arvelduskontol. Leping ei jõustu, kui Hoiustaja arvelduskontol Pangas puuduvad vajalikud rahalised
vahendid.
2.2. Hoiuperioodi jooksul ei saa teha tähtajalisele hoiusele täiendavaid makseid ja/või väljamakseid.
2.3. Tähtajalise hoiuse avamisel on Hoiustajal võimalik fikseerida Lepingus üks allljärgnevatest
tähtaegadest:
2.3.1. tähtajalise hoiuse lõppemise tähtpäev;
2.3.2. tähtajalise hoiuse automaatne pikenemine Lepingus esialgselt kokkulepitud tähtaja võrra.
2.4. Lepingu p. 2.3.2. nimetatud automaatne pikenemine võib olla korduva iseloomuga, mis fikseeritakse
Lepingu tingimustes.
2.5. Lepingu automaatse pikenemise korral on Hoiustaja võimalik valida, kas Hoiusummalt arvestatud
intressid lisatakse pikenevas Lepingus fikseeritud Hoiusummale või kantakse Hoiustaja arvelduskontole
Pangas.
2.6. Lepingu lõpptähtpäeval, mis on Hoiusumma hoiustamise lõpptähtpäevaks, kannab Pank Hoiusumma ja
kogunenud intressid Lepingus fikseeritud Hoiustaja arvelduskontole Pangas.

3. Intressi arvestus
3.1. Pank arvestab ja maksab Hoiusummalt intressi vastavalt Lepingu tingimustele.

3.2. Pank arvestab intressi Hoiusumma Hoiustaja arvelduskontolt Pangas debiteerimise päevale järgnevast
päevast.
3.3. Pank kannab kogunenud intressid Hoiustaja arvelduskontole Pangas vastavalt Lepingus sätestatud
sagedusele.
3.4. Pank alustab intressi arvestust hoiustamise päevale järgnevast päevast ja lõpetab hoiustamise
lõpptähtpäeval. Intressi arvestatakse lähtuvalt 365 päevasest aastast ja hoiuperioodi päevade arvust.
3.5. Lepingu ülesütlemisel Pank Hoiustajale intressi ei maksa.
3.5.1. Pank ja Hoiustaja lepivad kokku, et juhul, kui Hoiusummalt arvestatud intressi väljamaksmine toimub
Hoiuperioodi vältel perioodiliste maksetena on Lepingu ülesütlemisel Pangal õigus tasaarvestada Lepingu
alusel tekkinud nõue Hoiustaja vastu, mis vastab Hoiuperioodi vältel Panga poolt väljamakstud intressi
summale ning Pank krediteerib Hoiustaja arvelduskontot Hoiusumma ulatuses, millest on kinni peetud
kogu Hoiusummalt arvestatud ja juba eelnevalt välja makstud intressi summa.
3.6. Lepingu pikenemisel vastavalt punktile 2.3. arvestab Pank Hoiustajale intressi vastavalt pikenemise
päeval Panga hinnakirjas kehtiva intressimäära alusel ja Lepingus sätestatud intressimäär loetakse ilma
täiendavate Hoiustajapoolsete korraldusteta muutunuks.
4. Lepingu kehtivus, muutmine ja ülesütlemine
4.1. Leping jõustub päevast, mil Pank debiteerib Hoiusumma Hoiustaja arvelduskontolt Pangas.
4.2. Leping pikeneb automaatselt Lepingus esialgselt kokkulepitud tähtaja võrra juhul, kui kumbki Lepingu
pool ei ole vähemalt 5 (viis) pangapäeva enne Lepingu lõppemise tähtpäeva teatanud teisele Lepingu
poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma tahtest Leping ülesöelda.
4.3. Juhul, kui Lepingus ei ole kokku lepitud tähtajalise hoiuse automaatses pikenemises, lõpeb tähtajaline
hoius hoiustamise lõppemise tähtpäeval ja kui hoiustamise lõppemise tähtpäev ei ole pangapäev, täidab
Pank tähtajalise hoiuse lõppemisega seotud kohustused tähtajalise hoiuse lõppemise tähtpäevale
järgneval esimesel pangapäeval.
4.4. Hoiustajal on õigus Leping erakorraliselt ülesöelda 2 (kahe) pangapäeva jooksul arvates intressimäära
muutumisest vastavalt punktile 3.6. teatades sellest Pangale vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis ja sellisel erakorralisel ülesütlemisel, mille aluseks on intressimäära muutus, kuulub
Panga poolt Intress eelneva hoiustamisperioodi eest täielikule väljamaksmisele.
4.5. Hoiustajal on õigus Leping korraliselt ülesöelda teatades sellest Pangale kirjalikult ette 10 (kümme)
päeva.
4.6. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi eeldusel, et muudatused ei ole Hoiustaja suhtes
ebamõistlikud, teatades Hoiustajale vähemalt 1 (üks) kuu ette ja annab mõistliku tähtaja, mis ei või olla
lühem kui 1 (üks) kuu, Lepingu ülesütlemiseks. Kui Hoiustaja ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles
öelnud, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud ja muudatused jõustuvad Hoiustaja suhtes arvates
nende muudatuste tegemise päevast.
4.7. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Panga hinnakirja teavitades sellest Hoiustajat vastavalt Panga
üldtingimustele.
4.8. Lepingu üles ütlemine (nii korraline kui erakorraline) toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis või muul Hoiustaja ja Panga vahel kokku lepitud viisil edastatud teate alusel.
4.9. Füüsilisest isikust hoiustaja surma tõendamise korral Leping lõpeb, arvelduskontot krediteeritakse
Hoiusumma ja väljamaksmisele kuuluvate intresside summa võrra Lepingu lõppemise päeva seisuga,
misjärel arvelduskonto blokeeritakse ja intressi arvestamine lõpetatakse.

5. Vaidluste lahendamine
Vaidlused Hoiustaja ja Panga vahel lahendatakse vastavalt Panga üldtingimustele.

6. Konfidentsiaalsus
Hoiustaja ja Pank kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud informatsiooni
kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Eesti Vabariigi õigusaktides
ettenähtud juhtudel.

