TÄHTAJALISE HOIUSE LEPINGU TINGIMUSED
Kehtivad alates 26.01.2016

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Tähtajalise hoiuse leping (edaspidi leping) on Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu (edaspidi HLÜ) ja
HLÜ liikme (edaspidi liige) vaheline leping, mille kohaselt liige hoiustab HLÜ-s kokkulepitud
rahasumma (edaspidi hoiusumma) lepingus määratud tähtajaks (edaspidi: hoiuperiood).
1.2. Tähtajalise hoiuse tingimused HLÜ-s (sh hoiustatavad valuutad, minimaalsed hoiusummad,
hoiuperioodide intressimäärad valuutade lõikes, jms) kehtestab ja muudab HLÜ. Liige saab nende
andmete kohta infot HLÜ veebilehelt ja HLÜ teeninduskohast.
1.3. Lepingu sõlmimisel fikseeritakse lepingus hoiusumma hoiustamise tingimused (sh hoiusumma,
intressimäär, hoiuperioodi algus- ja lõppkuupäev, hoiuperioodi pikkus päevades).
1.4. Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes juhindutakse HLÜ ja liikme vahelises suhtluses
HLÜ üldtingimustest. Liige on üldtingimustega tutvunud ning on teadlik sealt tulenevatest liikme
kohustustest ja HLÜ õigustest.
1.5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. HLÜ kohustub arvestama ja maksma hoiusummalt intressi ning tagastama hoiusumma lepingus
sätestatud tingimustel. Hoiusumma ja netointress kantakse lepingus määratud kontole. Netointress
on intress, millelt on kinni peetud tulumaks.
2.2. Intressi arvestatakse lepingus märgitud hoiusummalt vastavalt kokkulepitud intressimäärale, kui
hoiusumma on kogu kokkulepitud perioodi jooksul olnud HLÜ käsutuses.
2.3. Lepingus märgitud hoiuperioodi alguskuupäev on tinglik. Tegelik hoiuperioodi alguskuupäev on
päev, mil HLÜ pangakontole laekub lepingus märgitud hoiusumma.
2.4. Lepingus märgitud hoiuperioodi lõppkuupäev on tinglik ja muutub hoiuperioodi alguskuupäeva
muutumisel, tagades lepingus märgitud hoiuseperioodi pikkuse päevades.
2.5. Intressi arvestamisel hoiusummalt lähtub HLÜ 365 päevasest aastast, tegelikust päevade arvust
kuus, intressimäärast ja hoiusummast. HLÜ arvestab hoiusummalt intressi alates hoiuperioodi
tegelikust alguskuupäevast kuni hoiuperioodi tegeliku lõppkuupäevani (välja arvatud).
2.6. Lepingus märgitud arvestuslik intress ja arvestuslik netointress on näitlikud, esialgsete
hoiustamise tingimuste (hoiusumma, intressimäär, hoiuperiood) ja kehtiva tulumaksumäära põhjal
arvutatud summad, mis muutuvad hoiustamise tingimuste ja/või tulumaksumäära muutumisel.
2.7. Hoiuperioodi viimasel päeval kannab HLÜ hoiusumma ja sellelt arvestatud netointressi liikme
poolt esitatud kontole. Lepingu pikenemise korral vastavalt punktis 3 sätestatule hoiusummat liikme
kontole ei kanta.
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2.8. Liige ei saa hoiuperioodi kehtivuse ajal teha hoiusele sissemakseid ega hoiuselt väljamakseid.
2.9. Hoiustatav minimaalne summa on 100 eurot.
2.10. Liige annab HLÜ-le õiguse tasaarvestada muudest HLÜ ja liikme vahel sõlmitud lepingutest
tulenevad HLÜ sissenõutavaks muutunud nõuded liikme vastu käesoleva hoiulepingu hoiusummaga.
3. LEPINGU PIKENEMINE
3.1. Pooled võivad kokku leppida lepingu automaatses pikenemises. Sellisel juhul on lepingu
automaatse pikenemise kohta lepingus vastav märge. Lepingus on märge ka selle kohta, kas HLÜ
kannab eelneva hoiuperioodi eest arvestatud intressi liikme poolt määratud kontole või lisab
hoiusummale.
3.2. Pooled võivad kokku leppida lepingu automaatses pikenemises ka lepingu lõppedes. Sellest
teavitab liige HLÜ-d kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud avalduse vormis üldtingimustes sätestatud
korras 14 päeva enne lepingu lõppemist. Teavituses märgib liige, kas HLÜ kannab eelneva
hoiuperioodi eest arvestatud intressi liikme poolt määratud kontole või lisab hoiusummale.
3.3. Lepingu pikenemise korral kohaldatakse uuele hoiuperioodile võimalusel varasemalt kehtinud
intressimäära, võttes arvesse HLÜ poolt uue hoiuseperioodi alguse hetkel kehtestatud intressi
piirmäärasid.

4. TINGIMUSTE MUUTMINE
4.1. HLÜ-l on õigus ühepoolselt muuta lepingu tingimusi, teatades sellest liikmele enne muudatuste
jõustumist HLÜ üldtingimustes sätestatud tähtaegadel ja viisil.
4.2. Muudatustega mittenõustumisel on liikmel õigus leping üles öelda. Sellisel juhul maksab HLÜ
liikmele intressi kuni lepingu lõpetamiseni. Kui liige ei ole etteteatamistähtaja jooksul lepingut üles
öelnud, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud.

5. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE
5.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud lepingus toodud tähtajaks.
5.2. Leping lõpeb hoiuperioodi viimasel päeval, välja arvatud juhul, kui leping pikeneb vastavalt
tingimuste punktile 3 või lõpetatakse vastavalt tingimuste punktidele 4.2, 5.3, 5.4, 5.5 ja 5.6.
5.3. Füüsilisest isikust liige võib taganeda lepingust 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu
jõustumise päevast, teatades sellest HLÜ-le kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud avalduse vormis
üldtingimustes sätestatud korras. Lepingust taganemise korral tagastavad HLÜ ja liige rahalised ning
muud vahendid, mis on teiselt osapoolelt lepingust tuleneva teenuse kasutamiseks saadud
viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.
Tasulise teenuse puhul on HLÜ-l õigus arvestada osutatud teenuse eest hinnakirja kohaselt
teenustasu. Taganemisõiguse tähtaegselt teostamata jätmise korral kliendi taganemisõigus lõpeb.
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5.4. Kui 15 kalendripäeva jooksul alates lepingus märgitud hoiuperioodi alguse kuupäevast ei ole
kogu hoiusumma HLÜ pangakontole laekunud, lõpetab HLÜ lepingu ja kannab laekunud summa
tagasi liikme arvelduskontole.
5.5. HLÜ-l on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada seadusest tulenevatel või HLÜ üldtingimustes
toodud alustel. Sellisel juhul maksab HLÜ liikmele intressi kuni lepingu lõpetamiseni.
5.6. Liikmel on võimalus avaldada soovi lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, esitades HLÜ-le
avalduse tähtajalise hoiuse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks. Avaldus vaadatakse läbi HLÜ
poolt ja edastatakse liikmele otsus kirjalikus vormis üldtingimustes sätestatud korras 30 päeva
jooksul. HLÜ ei ole kohustatud lepingut ennetähtaegselt lõpetama. Samuti võib otsus kajastada
ennetähtaegset lõpetamist liikme avalduses märgitud tingimustest erinevatel tingimustel. Kui liige ei
nõustu HLÜ otsusega, kehtib leping esialgselt kokkulepitud tingimustel. Liikme soovil lepingu
ennetähtaegsel lõpetamisel ei ole HLÜ kohustatud liikmele jooksva hoiuperioodi eest intressi
maksma.
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