TÄHTAJALISE HOIUSE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
Kohaldatakse Danske Bank A/S Läti filiaalis ja Danske Bank A/S Leedu filiaalis alates 1. juulist 2017 sõlmitud tähtajalise hoiuse lepingutele ning
Danske Bank A/S Eesti filiaalis alates 1. aprillist 2018 kõikidele tähtajalise hoiuse lepingutele
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad tähtajalise hoiuse lepingu tüüptingimused
sätestavad tähtajalise hoiuse tingimused, kehtestavad Panga ja
Kliendi õigused ja kohustused Kliendi rahaliste vahendite
hoiustamisel Pangas Lepingus kokkulepitud tingimustel, sh
kokkulepitud tähtajaks.
1.2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:
Aastane intressimäär on Lepingus sätestatud ja Panga poolt
Kliendile Hoiuselt makstava intressi aastane määr.
Hoius on rahalised vahendid, mis Klient hoiustab vastavalt Pangas
Lepingus kokkulepitud tingimustel.
Hoiuse konto on Lepingu alusel Kliendi nimel Pangas avatav konto,
millel hoitakse Lepingu tingimustel Kliendi rahalisi vahendeid.
Hoiuse tingimused on käesolevad tähtajalise hoiuse lepingu
tüüptingimused.
Leping on tähtajalise hoiuse leping, mis koosneb
Lepingu
eritingimustest, Kliendi kinnitustest ja Hoiuse tingimustest. Kõik
Lepingu muudatused ja lisad, kui need on olemas, ning hoiustaja
teabeleht on Lepingu lahutamatuks osaks. Üldtingimused ja Hinnakiri
kohalduvad Lepingule ulatuses, milles nad pole Lepinguga vastuolus.
Teenindav konto on Pangas olev Kliendi konto, mida kasutatakse
Hoiusega seotud tehingute tegemiseks.
Muudel Hoiuse tingimustes kasutatavatel mõistetel on
Üldtingimustes sätestatuga sama tähendus.
2. LEPINGU SÕLMIMINE
2.1. Leping sõlmitakse Panga teeninduskohas või Panga poolt
aktsepteeritud elektrooniliste kanalite (nt Danske eBank) kaudu. Kui
Leping sõlmitakse Panga teeninduskohas, siis saab iga Pool ühe
eksemplari ja kõik eksemplarid omavad võrdset juriidilist jõudu.
2.2. Leping jõustub pärast seda, kui Pooled on nõustunud selle
tingimustega, allkirjastades Lepingu esilehe(d) (millel on toodud Poolte
andmed, Lepingu eritingimused ning Kliendi kinnitused) ning Hoiuse
summa ülekandmisel Hoiuse kontole. Kui Leping on sõlmitud Panga
poolt aktsepteeritud elektrooniliste kanalite (nt Danske eBanki)
vahendusel, peab Lepingu allkirjastama ainult Klient ja sellisel juhul on
Panga kinnitus Lepingu jõustumiseks vajalik ainult siis, kui tegemist on
eraldi kokkulepitud intressimääraga (st määraga, mis ei ole Panga
poolt kehtestatud hoiuse standardne aastane intressimäär) hoiuse
lepinguga. Hoiuse summa Hoiuse kontole ülekandmise tagamiseks
peab Klient tagama Hoiuse summa olemasolu Teenindaval kontol
Lepingu sõlmimise päeval ning Pangal on õigus debiteerida
Teenindavat kontot ja krediteerida hoiuse kontot ilma Kliendi
sellekohase täiendava korralduse või nõusolekuta. Kui Lepingu
allkirjastamise päeval ei kanta Hoiuse summat täies osas üle Hoiuse
kontole, on Pangal õigus lugeda Leping kehtetuks. Sellisel juhul kannab
Pank Kliendi poolt Hoiuse kontole kantud summa, millest on maha
arvatud kõik Panga teenustasud, üle Teenindavale kontole ja sulgeb
Hoiuse konto.
2.3. Hoiuse kontole kantav Hoiuse summa ei tohi olla ülekandmise
hetkel vastavas valuutas väiksem, kui Panga poolt kehtestatud
minimaalne nõutav summa, ega suurem, kui Panga poolt kehtestatud
hoiuse maksimaalne summa.
2.4. Standardsed aastased intressimäärad, minimaalsed ja
maksimaalsed hoiuse summad ja valuutad, samuti minimaalsed ja
maksimaalsed hoiustamise tähtajad avaldatakse Panga veebilehel ja
Panga teeninduskohtades.
3. MAKSTAV INTRESS JA TASUD
3.1. Aastane intressimäär on sätestatud Lepingus.
3.2. Hoiusele arvestatakse intressi alates Hoiuse alguskuupäevast
kuni päevani, mis eelneb tähtajalise Hoiuse lõppkuupäevale või Hoiuse
ennetähtaegsele tagastamisele või Hoiuse debiteerimisele Hoiuse
kontolt muudel alustel.
3.3. Intressi arvutamise aluseks on 360 (kolmesaja kuuekümne)
päevane aasta ja tegelik päevade arv kalendrikuus.
3.4. Pank maksab Kliendile Hoiuselt intresse vastavalt Lepingus
sätestatud intressi maksmise sagedusele kas iga kalendrikuu
viimasel kalendripäeval või/ja hoiuse lõppkuupäeval. Lepingu
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lõppkuupäeva eest intressi ei arvestata ega maksta. Intress kantakse
üle Kliendi poolt Lepingus näidatud kontole.
3.5. Kui Leping lõpetatakse Kliendi taotlusel enne Lepingu
lõppkuupäeva (välja arvatud punktis 4.4. kirjeldatud juhul) või kui
Klient, kes on Tarbija, kasutab oma õigust ja taganeb Lepingust 14
(neljateistkümne) päeva jooksul pärast selle sõlmimist, siis ei maksa
Pank Kliendile Hoiuselt intresse. Juhul, kui intressid on juba välja
makstud, arvab Pank makstud intresside summa Hoiuse summast
maha. Pangal on õigus Kliendile tagastatavast Hoiuse summast
arvata maha ka Hoiuse rahaturul refinantseerimisest tulenevad
Panga kulud, kui Tegevuskoha õigusaktid ei sätesta teisiti.
3.6. Kui Pank lõpetab Lepingu ühepoolselt enne Lepingus
kokkulepitud Hoiuse lõppkuupäeva, maksab Pank Lepingu kehtivuse
viimasel kuupäeval Kliendile välja enne Lepingu lõpetamise kuupäeva
arvestatud intressi.
3.7. Panga poolt makstavad intressid võivad Tegevuskoha
õigusaktidest tulenevalt olla maksustatud (sh võib kehtida maksu
kinnipidamise nõue).
3.8. Klient on kohustatud maksma Pangale teenustasud tehingute
eest, mis tulenevad Lepingust või mis Pank teeb Lepingu alusel,
vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
4. LEPINGU MUUTMINE
4.1. Pangal on õigus ühepoolselt, ilma Poolte kokkuleppeta, muuta
Hoiuse tingimusi.
4.2. Pangal ei ole õigust ühepoolselt muuta Hoiuse tähtaega, välja
arvatud Lepingu lõpetamise korral, Hoiuse summat, ega vähendada
Aastast intressimäära.
4.3. Pank on kohustatud teavitama Klienti vastavalt Üldtingimustes
sätestatud protseduurile Hoiuse tingimuste muudatustest vähemalt
30 (kolmkümmend) päeva enne nende muudatuste jõustumist.
4.4. Kui Klient ei esita Panga poolt muudatuste teate saatmise
päevast arvates 30 (kolmekümne) päeva jooksul kirjalikku avaldust
Lepingu lõpetamiseks, loetakse ta uute tingimustega nõustunuks,
misjärel pole Kliendil enam õigust esitada Panga suhtes nende
muudatustega seoses mingisuguseid vastuväiteid ega nõudeid. Kui
Klient ei nõustu Panga poolt tehtud Lepingu tingimuste ühepoolsete
muudatustega, on Kliendil õigus Leping ühepoolselt lõpetada enne
eelmainitud 30 (kolmekümne) päevase tähtaja möödumist, teavitades
sellest Panka vähemalt 5 (viis) päeva ette. Sel juhul maksab Pank
Kliendile välja Hoiuse summa ja enne Lepingu lõpetamise kuupäeva
kogunenud intressi.
5. LEPINGU LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE
5.1. Leping lõppeb Lepingus sätestatud Hoiuse lõppkuupäeval või
Lepingu ülesütlemisel Poole poolt enne seda lõppkuupäeva.
5.2. Lepingu kehtivuse viimasel päeval kannab Pank Hoiuse üle
Kliendi poolt Lepingus näidatud kontole ja sulgeb Hoiuse konto.
5.3. Pangal on õigus Leping lõpetada Lepingus või Poolte vahel
sõlmitud muus kokkuleppes või Üldtingimustes sätestatud juhtudel
või Panga Tegevuskoha õigusaktides sätestatud juhtudel.
5.4. Kliendil on õigus Leping lõpetada Lepingus sätestatud juhtudel
või Panga Tegevuskoha õigusaktides sätestatud juhtudel või Poolte
kokkuleppel.
5.5. Pool, kellel on Lepingust, Üldtingimustest või Panga Tegevuskoha
õigusaktidest tulenevalt õigus Leping üles öelda enne Lepingus
sätestatud Hoiuse lõppkuupäeva, peab sellest teavitama teist Poolt
vähemalt 5 (viis) päeva ette.
5.6. Kliendil, kes on Tarbija, on õigus taganeda Lepingust, mis on
sõlmitud Panga poolt aktsepteeritud elektrooniliste kanalite kaudu
(nt Danske eBankis) 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast
Lepingu sõlmimist, teavitades sellest Pangale 14 (neljateistkümne)
päeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist.
6. HOIUSTE TAGAMINE
6.1. Pangas hoitavad hoiused on tagatud Taani hoiustajate ja
investorite tagatisfondi skeemiga.
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6.2. Teavet hoiuste tagamise kohta saab Klient Panga veebilehelt ja
kõikidest Panga tegevuskohtadest. Kliendi nõudmisel antakse
Kliendile värskeima asjakohase infoga teabeleht.
7. LÕPPSÄTTED
7.1. Leping, mis on sõlmitud Panga poolt aktsepteeritud
elektrooniliste kanalite kaudu (nt Danske eBankis), samuti kõik selle
muudatused ja/või mis tahes teated, mida Pool edastab Panga poolt
aktsepteeritud elektrooniliste kanalite kaudu (nt Danske eBankis), on
samasuguse õigusliku tähendusega, kui leping, mis sõlmitakse
Pangas ja/või teade, mis antakse üle personaalselt.
7.2. Lepingus reguleerimata küsimuste korral kohaldatakse
Üldtingimusi.
7.3. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt
Üldtingimustele.
7.4. Leping on koostatud vastavalt ja seda reguleerivad Tegevuskoha
õigusaktid.
7.5. Klienti on teavitatud sellest, et kui Hoius on Kliendi sissetuleku
valuutast erinevas valuutas, nõustub Klient valuutakursside
kõikumistest tingitud võimalike kahjude riskiga.
8. TEGEVUSKOHALE ERALDI RAKENDUVAD ERITINGIMUSED
8.1. Teenuse Leedus osutamise korral kehtivad järgmised
eritingimused.
8.1.1. Vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikule on kliendil, kes on
tarbija, teatud asjaoludel (töökoha kaotus; raske haigus; kliendi, tema
abikaasa, lapse või lähisugulase surm) õigus lõpetada käesoleva
tähtajalise hoiuse leping enne selle lõppkuupäeva.
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