TÄHTAJALISE HOIUSE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED
Kinnitatud juhatuse otsusega 18.12.2014.a.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Tähtajalise hoiuse leping (edaspidi Leping) on Raha Hoiu-Laenuühistu (edaspidi Raha HLÜ) ja Raha HLÜ
liikme (edaspidi Liige) vahel sõlmitud leping, mille kohaselt Liige hoiustab Raha HLÜ-s kokkulepitud rahasumma
(edaspidi Hoiuse summa) Lepingus määratud tähtaja kestel (edaspidi Hoiuperiood).
1.2. Tähtajalise hoiuse tingimused (hoiustatavad valuutad, minimaalsed hoiuse summad, hoiuperioodide
intressimäärad valuutade lõikes jms) kehtestab ja muudab Raha HLÜ, tehes andmete kohta info saamise
võimalikuks Raha HLÜ veebilehel ja teenindussaalis.
1.3. Lepingus fikseeritakse Hoiuse summa hoiustamise tingimused (Hoiuse summa suurus, intressimäär,
Hoiuperioodi algus ja lõpp, hoiustatav valuuta jms).
1.4. Käesoleva Lepinguga reguleerimata küsimustes juhindutakse Raha HLÜ ja Liikme vahelises suhtluses Raha
HLÜ üldtingimustest. Liige on üldtingimustega tutvunud ning teadlik nendest tulenevatest Liikme kohustustest ja
HLÜ õigustest.
1.5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Liikmel ei ole õigust Hoiuperioodi jooksul Hoiuse summat käsutada. Hoiuperioodi jooksul ei saa Hoiuse
summale teha täiendavaid sissemakseid ega sellelt väljamakseid.
2.2. Raha HLÜ kohustub arvestama ja maksma Hoiuse summalt igakuiselt intressi ning tagastama Hoiuse summa
lepingus sätestatud tingimustel. Hoiuse summa ja intress kantakse lepingus määratud arvelduskontole.
2.3. Intressi arvestamisel võtab Raha HLÜ aluseks 360-päevase aasta ja 30-päevase kuu, intressimäära ja Hoiuse
summa alates Hoiuse summa sissemaksmisest. Raha HLÜ arvestab Hoiuse summalt intressi alates Hoiuperioodi
esimesest päevast kuni Hoiuperioodi viimase päevani (välja arvatud).
2.4. Hoiuperioodi viimasel päeval kannab Raha HLÜ Hoiuse summa ja sellelt arvestatud lepingujärgse viimase
kuu intressi Liikme poolt määratud kontole juhul, kui Raha HLÜ ja Liige ei ole kokku leppinud teisiti (eelkõige
Lepingu pikendamises).
2.5. Liige annab Raha HLÜ-le õiguse tasaarvestada muudest Raha HLÜ ja Liikme vahel sõlmitud lepingutest
tulenevad Raha HLÜ sissenõutavaks muutunud nõuded Liikme vastu käesoleva Lepingu Hoiuse summaga.
3. LEPINGU PIKENDAMINE
3.1. Leping pikendatakse Liikme kirjaliku avalduse alusel, mis peab olema esitatud hiljemalt neliteist (14) päeva
enne lepingu lõppemist. Lepingu pikendamise korral loetakse Hoiuse summa hoiustatuks uueks Hoiuperioodiks.
Uue Hoiuperioodi esimeseks päevaks loetakse eelmise Hoiuperioodi viimast päeva.
3.2. Lepingu pikendamise korral võivad muutuda varasemalt kehtinud intressimäär ja Hoiuperiood. Lepingu
tingimuste muutmiseks teeb Raha HLÜ liikmele ettepaneku ning liikme nõusolekul pikendatakse lepingut uutel
tingimustel või vastupidi.
3.3. Raha HLÜ võib keelduda lepingu pikendamisest, teatades sellest liikmele kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis.
4. TINGIMUSTE MUUTMINE
4.1. Raha HLÜ-l on õigus ühepoolselt Lepingu tingimusi muuta, teatades sellest Liikmele Raha HLÜ
üldtingimustes sätestatud tähtaegadel ja viisil enne muudatuste jõustumist.
4.2. Muudatustega mittenõustumisel on Liikmel õigus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Leping üles
öelda viie (5) tööpäeva jooksul alates punktis 4.1 muudatustest teadasaamisest. Sel juhul ei rakendata lepingu
punkte 5.2., 5.4., 5.5., 5.6 ja 5.7. Lepingu muutmisest tingituna Liikme poolt Lepingu ülesütlemise korral
maksab Raha 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 fikseeritud tähtajaks.
5.2. Leping lõpeb Hoiuperioodi viimasel päeval, välja arvatud kui Leping pikendatakse või pikeneb vastavalt
üldtingimuste punktile 3.

5.3. Raha HLÜ-l on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada seadusest tulenevatel või Raha HLÜ üldtingimustes
toodud alustel. Sellisel juhul maksab Raha HLÜ Liikmele intressi kuni Lepingu lõpetamiseni.
5.4. Liikmel ei ole õigust Lepingut ennetähtaegselt üles öelda, välja arvatud juhul, kui Lepingule kohaldatavate
õigusaktide imperatiivsetest normidest (st normidest, millest ei saa Raha HLÜ kasuks kõrvale kalduda) tuleneb
teisiti.
5.5. Liikmel on õigus teha Raha HLÜ-le ettepanek Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks kokkuleppel. Raha
HLÜ-l ei ole kohustust Liikme vastava ettepanekuga nõustuda. Käesolevas punktis viidatud Raha HLÜ nõusolek
peab olema antud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
5.6. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral Liikme poolt Raha HLÜ intressi ei maksa. Raha HLÜ arvestab
lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral leppetrahvi võrdeliselt Liikmele juba väljamakstud intressisummadega
terve perioodi eest.
5.7. Raha HLÜ-l on õigus Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud leppetrahv tasaarvestada Liikmele
tagastatavalt Hoiuse summalt. Liikme nõudel esitab Raha HLÜ intressikulu arvestuse.

