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KOGUMISHOIUSE LEPINGU TINGIMUSED 

1. LEPINGU SISU

Kogumishoius on lepingus toodud tingimustel avatud hoius, mille hoiusummat on kliendil õigus 
täiendavate sissemaksetega suurendada. 

2. MÕISTED

2.1 hinnakiri – panga teenuste hinnakiri; 

2.2 hoius – kliendile lepingu alusel pangas avatud hoiukonto; 

2.3 hoiukuu – hoiuperioodi arvestuslik osa pikkusega üks kuu; 

2.4 hoiuperiood – lepingus fikseeritud hoiuse kehtivuse tähtaeg; 

2.5 hoiusumma – hoiusel olev rahasumma; 

2.6 klient – Intus Hoiu-ja Laenuühistu liige, kes on sõlminud käesoleva kogumishoiuse lepingu; 

2.7 konto- hoiusega seotud arvelduskonto pangas; 

2.8 leping – käesolev kogumishoiuse leping;  

2.9 ühistu – Intus Hoiu-ja Laenuühistu (edaspidi HLÜ) 

3. ÜLDSÄTTED

3.1 Kogumishoiuse tingimused HLÜs(sh hoiusel hoiustatavad valuutad, minimaalsed hoiusummad ja

hoiuperioodide intressimäärad) kehtestab HLÜ. Klient saab nende kohta infot HLÜ töötajalt või HLÜ

koduleheküljelt internetis.

3.2 Lepingu sõlmimisel fikseeritakse lepingus hoiusummahoiustamise tingimused (sh 
hoiusumma,intressimäär jahoiuperioodi algus ja lõpp). 

3.3 HLÜ alustab hoiuperioodi arvestamist päeval, mil hoiusele laekub lepingus fikseeritud või sellest suurem 
hoiusumma. 

3.4 Lepingu sõlmimisel fikseeritakse lepingus hoiusummahoiustamise tingimused (sh 
hoiusumma,intressimäär jahoiuperioodi algus ja lõpp). 
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3.5 Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustesjuhindutakse HLÜ ja liikme vahelises suhtluses HLÜ 
üldtingimustest. Liige on üldtingimustega tutvunud ning onteadlik sealt tulenevatest liikme kohustustest ja HLÜ 
õigustest. 

3.6 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud lepingus toodud tähtajaks. 

3.7 Leping lõpeb hoiuperioodi viimasel päeval, välja arvatud kui leping pikeneb vastavalt 
tingimuste punktile 5. 

3.8 Kliendi nõudmisel esitab HLÜ kliendile hoiusel teostatud kannete kohta hoiuse väljavõtte, mille eest 
klient tasub vastavalt pangas kehtivale hinnakirjale. Klient saab tutvuda väljavõtega iseseisvalt oma 
internetpangas. 

3.9 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 

4. INTRESSIARVESTUS

4.1 Intressi arvestamisel lähtub  HLÜ summast, 365-päevasest aastast ja tegelikust päevade arvust kalendrikuus.

4.2 HLÜ maksab hoiusele arvestatud intressi iga hoiuperioodi lõppemisel kontole, kui ei ole kokku 
lepitud teisiti. 

4.3 Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel HLÜ kliendile jooksva hoiuperioodi eest intressi ei  maksa. Kliendile 
väljamakstud intressisummad  arvestab HLÜ maha hoiusummast. 

5. LEPINGU PIKENEMINE

5.1 Pikendada saab ainult 12 -kuulist tähtajalist hoiust. Kui pikendate hoiuse lõppedes 12- kuulist tähtajalist 
hoiust koos kogunenud hoiuseintressiga, lisandub uuele avatavale hoiusele 0,50 % boonust. 0,50 % boonust 
arvestatakse pikendatavalt hoiuselt. Boonus on lisahüvitis ning hoiuse ennetähtaegsel lõpetamisel seda välja ei 
maksta.

5.2 Pooled võivad käesoleva lepinguga kokku leppida lepingu automaatses pikenemises. Sellisel juhul on 
lepingu automaatse pikenemise kohta lepingu esilehel vastav märge.Automaatse pikenemise korral 
pikeneb leping 1 (ühe) aasta võrra. Eelneva hoiuperioodi eest arvestatud intressi kannab HLÜ lepingu kohaselt 
liikme poolt määratud kontole või lisab liikme kirjaliku avalduse alusel hoiusummale. 

5.3 Lepingu pikenemise korral kohaldatakse uuele hoiuperioodile varasemalt kehtinud intressimäära. 
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6. LEPINGU MUUTMINE

6.1 HLÜl on õigus hoiuse tingimusi muuta. Tingimuste muutmisest teatatakse elektroonilisel teel või muul 
viisil, teavitades sellest liikmet 30 päeva enne muudatuste jõudmiseni.  

6.2 Kui klient ei nõustu lepingu tingimuste  muutmisega, on kliendil õigus lepingu 30 päeva 
jooksul ettehoiatamise hetkest leping üles öelda. Nimetatud juhul ei rakendu lepingu punkt 4.2 

6.3 Kui klient ei ole lepingu punktis 6.2 toodud tähtaja jooksul lepingut üles öelnud, loetakse, et  klient on 
muudatustega nõustunud. 

7. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

7.1 Lepingu ennetähtaegsel üles ütlemisel hoiuperioodi ajal on  HLÜ-l kanda hoiusumma kontole 30 
(kolmekümne) pangapäeva jooksul alates üles ütlemise avalduse saamisest, välja arvatud juhul, kui klient 
avalduses määrab hilisema tähtaja. Kui klient soovib hoiusumma kontole kandmist lepingu üles ütlemise 
päeval, siis on HLÜ-l õigus nõuda ja kliendil kohustus maksta hinnakirjaga kehtestatud tasu.  

7.2 Lepingu lõppetamisel kannab HLÜ hoiusumma ja intressid (v.a lepingu punktis 4.3 ja 6.2 nimetatud 
juhul) kontole 5 pangapäeva jooksul.  

7.3 Lepingu ennetähtaegsel üles ütlemisel hoiuperioodi ajal on HLÜ-l õigus mitte rahuldada sellist 
taotlust. 

8. MUUD TINGIMUSED

8.1 HLÜl on õigus kogumishoiuse tingimusi muuta. Tingimuste muutmisest teatatakse elektroonilisel teel 
või muul viisil. 

8.2 HLÜl on õigus kontolt kinni pidada kõik hoiusega seotud ja hinnakirjaga kehtestatud tasud. 

8.3 HLÜl on õigus avaldada informatsiooni lepingu ja kliendi kohta kolmandatele isikutele, kui see 
tuleneb Eesti Vabariigi seadustest või HLÜ üldtingimustest. 

8.4 HLÜ kohustub arvestama ja maksma hoiusummalt intressi ning tagastama hoiusumma lepingus 
sätestatud tingimustel.Hoiusumma ja netointress kantakse kliendi Intus Arveldusarvele. Netointress 
on intress, millelt on kinni peetud tulumaks. 
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8.5 Liikmel on õigus teha hoiusele täiendavaid sissemakseid 3 kuud nõudmiseni kontole, mis arvatakse 
hoiusumma sisse. HLÜ arvestab ja maksab täiendavalt sissemakselt intressi alates täiendava sissemakse 
HLÜ kontole laekumise päevast kuni hoiuperioodi viimase päevani (välja arvatud). 

8.6 Juhul kui liige soovib paigutada 5% hoiusummast osakapatialisse, kuid mitte vähem, kui 150 EUR, siis 
HLÜ maksab talle boonusena kokkulepitud täidendavat intressi.   

8.7 Kui liige on p-i 8.5 kohaselt paigutanud 5% hoiusummast osakapitali, siis loetakse, et liige on 
andnud nõusoleku paigutada 5% täiendavast sissemaksest osakapitali. 

8.8 Hoiuperioodi viimasel päeval kannab HLÜ hoiusumma ja sellelt arvestatud netto-intressi liikme poolt 
esitatud kontole. Lepingu pikenemise korral vastavalt p-s 5 sätestatule hoiusummat liikme kontole ei kanta. 

8.9 Liige annab HLÜ-le õiguse tasaarvestada muudest HLÜ ja liikme vahel sõlmitud lepingutest tulenevad 
HLÜ sissenõutavaks muutunud nõuded liikme vastu käesoleva hoiulepingu hoiusummaga. 

8.10 Lepingus reguleerimata küsimuste ja suhete osas kehtivad panga üldtingimused, 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted Intus Hoiu-ja Laenuühistus ja arvelduskonto tingimused. 
Klient kinnitab, et on lepingu, arvelduskonto tingimuste, panga üldtingimuste ja Kliendiandmete 
Töötlemise Põhimõtetega Töötlemise Põhimõtted Intus Hoiu-ja Laenuühistus tutvunud ja nõus. 
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