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Inbanki paindlik hoius lubab Teil riskivabalt oma sääste kasvatada. Meie paindliku hoiuse lepingu alusel saate pai-
gutada oma hoiusumma hoiuperioodiks Inbanki ja panna seeläbi oma säästud intressi teenima.

1. MÕISTED

Teisi suure algustähega tähistatud mõisteid kasutame tähenduses, mis on määratletud Inbank AS-i üldtingimustes.

Paindliku hoiuse lepingu 
tingimused
Kehtivad alates 01.12.2019

Hoiuperiood Teenuselepingus kokku lepitud Hoiusumma hoiustamise periood.

Hoiusekonto Teie konto, millel hoitakse Hoiuperioodil Hoiusummat ja mis on tähistatud personaalse 
viitenumbriga. Iga Hoiuperioodi kohta avatakse Teile uus Hoiusekonto.

Hoiusumma Teie poolt hoiustatud rahasumma.

Algne Hoiusumma Teenuselepingu sõlmimisel Teenuselepingus märgitud algne Hoiusumma.

Maksimaalne 
Hoiusumma

Teenuselepingus märgitud maksimaalne Hoiusumma.

Maksimaalne 
Väljamaksete Summa

Teenuselepingus märgitud summa, mille ulatuses saate taotleda Hoiusummalt välja-
makseid Hoiuperioodi jooksul.

Pangapäev Päev, kui Eestis toimuvad pankadevahelised maksed (SEPA tavamaksete süsteem).

Teenuseleping Tähtajalise hoiuse leping.

Teenusetingimused Käesolevad tähtajalise hoiuse Teenuselepingu tingimused.

2. TEENUSETINGIMUSTE KOHALDAMINE

2.1.	 Käesolevad Teenusetingimused on Teenuse-
lepingu lahutamatuks osaks. Kui Teenusetingimuste ja 
Teenuselepingu tingimuste vahel peaks esinema vas-
tuolusid, lähtume Teenuselepingust. Lisaks Teenuse- 
tingimustele kohaldatakse Teenuselepingule 
Teenuselepingu sõlmimise või muutmise kuupäeva 
seisuga kehtivaid Inbank AS-i üldtingimusi, Digi- 
kanalite kasutamise tingimusi, Hinnakirja ja Kliendi-
andmete töötlemise põhimõtteid. Kui Teenuse-
tingimuste ja Inbank AS-i üldtingimuste vahel  
peaks ilmnema vastuolusid, siis lähtume Teenuse- 
tingimustest.

2.2.	 Meil on õigus muuta Teenusetingimusi 
ühepoolselt muuta Inbank AS-i üldtingimustes  
sätestatud alustel ja korras.

2.3.	 Meie määrame paindliku hoiuse üldised tingi-
mused (sh hoiustatavad valuutad, minimaalsed 

ja maksimaalsed hoiusummad, hoiuperioodide 
intressimäärad, hoiustega seotud teenustasud jms) 
ja kõigi hoiuste üldised tingimused (sh kõigi hoiuste 
hoiusummade kogusumma piirang). Teavet paindliku 
hoiuse ja kõigi hoiuste kehtivate üldiste tingimuste 
kohta saab Meie Veebilehelt.

2.4.	 Teie hoiuse suhtes kehtivad paindliku hoiuse 
tingimused (sh Algne Hoiusumma, Maksimaalne 
Hoiusumma, Maksimaalne Väljamaksete Summa, 
Hoiuperiood, Hoiuperioodi algus ja lõpp, intressimäär 
jms) on kirjas Teie ja Meie vahel sõlmitud 
Teenuselepingus.

2.5.	 Teenuselepingu sõlmimisega ja Teenuse-
lepingu muutmisega kinnitate Meile, et Te olete 
tutvunud ja nõustute kehtivate Teenusetingimustega, 
Inbank AS-i üldtingimustega, Digikanalite kasuta- 
mise tingimustega ja Hinnakirjaga ning et Te olete  
tutvunud Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega,  
mis on kättesaadavad Meie Veebilehel.
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2.6.	 Teenuselepingule kohaldub Eesti Vabariigi 
õigus.

3. TEENUSELEPINGU SÕLMIMINE 
JA JÕUSTUMINE

3.1.	 Teenuselepingu sõlmime Teie Sooviavalduse 
alusel Meie valitud viisil ja korras Digikanalite kaudu 
või Meie Kontoris.

3.2.	 Sooviavaldust esitades saate Teie määrata 
(Meie poolt kehtestatud piirmäärades) järgnevad 
Teenuselepingu tingimused: Algne Hoiusumma, 
Hoiuperioodi alguskuupäev ja kestus kuudes, 
intressi maksmise viis, selle, kas Te soovite hoiuse 
automaatset pikenemist uueks Hoiuperioodiks, 
ning kinnituse juhuks, kui Te ei soovi tulumaksu 
kinnipidamist.

3.3.	 Teenuseleping jõustub pärast seda, kui on  
täidetud Teenuselepingu jõustumise eeldused: (1) 
Algne Hoiusumma on laekunud Teenuselepingus 
märgitud Meie Arvelduskontole Teenuselepingus 
märgitud viitenumbri alusel; (2) Teie isikusamasus on 
tuvastatud Meie nõuete kohaselt.

3.4.	 Juhul kui Teenuselepingu jõustumise eel-
dused ei ole täidetud hiljemalt 7. (seitsmendal) 
kalendripäeval alates Teenuselepingus märgitud  
Hoiuperioodi alguskuupäevast, siis loeme Teenuse-
lepingu automaatselt lõppenuks ilma jõustu-
mata. Teavitame Teid Teenuselepingu lõppemisest 
Digikanalite kaudu. Teenuselepingu lõppemise korral  
kanname rahaliste vahendite jäägi Hoiusekontolt  
Teie Kliendikontole ning sulgeme Hoiusekonto.

4. HOIUPERIOOD

4.1.	 Hoiuperiood algab kuupäevast, mille olete 
Teenuselepingus määranud.

4.2.	 Hoiuperiood lõpeb Teenuselepingus märgitud 
Hoiuperioodi lõpptähtpäeva saabumisel.

4.3.	 Te võite Teenuselepingu sõlmimisel ja 
Hoiuperioodi ajal määrata, et soovite Hoiuperioodi 
lõppedes Hoiuperioodi automaatset pikenemist Teie 
poolt määratud eelmise Hoiuperioodi kestuse (s.o 
sama arvu kuude) võrra. Hoiuperioodi automaatse 
pikenemise korral avame Teile uue Hoiusekonto, kuhu 
kanname eelmisel Hoiusekontol olnud Hoiusumma, 
ning sulgeme eelmise Hoiusekonto. Uue Hoiuperioodi 
esimeseks päevaks loetakse pikeneva Hoiuperioodi 
lõpptähtpäeva. Hoiuperioodi automaatse pikene-
mise korral kehtivad järgneva Hoiuperioodi jook-
sul Teenuselepingu osas tingimused, mis kehtivad 
uue Hoiuperioodi esimesel päeval. Kui Hoiuperioodi 
pikenemise hetkel kehtivad tingimused ei võimalda 

Hoiuperioodi automaatset pikenemist, siis Meil on 
õigus Hoiuperioodi mitte pikendada ja Teenuseleping 
lõpeb kehtiva Hoiuperioodi lõppedes.

4.4.	 Hoiuperioodi lõppemise järel kanname 
Hoiusumma Teie Kliendikontole 1 (ühe) Pangapäeva 
jooksul. Hoiuperioodi automaatse pikenemise korral 
kanname Hoiusumma Teie Kliendikontole siis, kui on 
lõppenud viimane Hoiuperioodi automaatse pikene-
mise periood.

4.5.	 Teil puudub õigus muuta Hoiuperioodi jooksul 
Hoiuperioodi ja intressi maksmise viisi.

5. HOIUSUMMA MUUTMINE

5.1.	 Te võite Hoiuperioodi jooksul muuta 
Hoiusummat, s.o teha Hoiusummale juurdemakseid 
või taotleda Hoiusumma arvelt väljamakseid, vas-
tavalt Teenusetingimustes ja Teenuselepingus sätes-
tatud korrale ja tingimustele.

5.2.	 Hoiusumma suurendamine

5.2.1.	 Teil on õigus Hoiusummat suurendada 
Teenuselepingus toodud Maksimaalse Hoiusummani 
ning Te saate seda teha korduvalt.

5.2.2.	 Kui Te soovite Hoiusummat suurendada, 
kandke vastav summa Teenuselepingus märgitud 
Meie Arvelduskontole Teenuselepingus märgitud 
viitenumbri alusel. Kui Hoiusumma ja Teie poolt 
üle kantud summa kokku ületavad Maksimaalset 
Hoiusummat, siis kanname ületava summa Teie 
Kliendikontole.

5.2.3.	 Juhul kui olete Teenusetingimuste punkti 3.3 
alusel Meile üle kandnud summa, mis on suurem kui 
Teenuselepingus märgitud Algne Hoiusumma, siis 
loeme Algset Hoiusummat ületavas osas Hoiusumma 
suurendatuks Teenusetingimuste punkti 5.2.1 alusel.

5.2.4.	 Hoiusumma osas loeme Teenuselepingu 
muudetuks alates Teenusetingimuste punktis 5.2.2 
või 5.2.3 nimetatud tingimuste täitmisest.

5.3.	 Hoiusumma vähendamine

5.3.1.	 Teil on õigus taotleda Hoiusumma arvelt välja-
makseid kokku summas, mis vastab Teenuselepingus 
toodud Maksimaalsele Väljamaksete Summale. Igalt 
Hoiusumma väljamakselt maksate Te Meile tasu vas-
tavalt kehtivale Hinnakirjale.

5.3.2.	 Hoiusumma arvelt väljamakse tegemiseks 
esitage Meile vastavasisuline Sooviavaldus, kuhu 
märkige Hoiusumma arvelt väljamakstava summa 
suurus.
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5.3.3.	 Kanname Hoiusumma väljamakse Teie 
Kliendikontole hiljemalt järgmise Pangapäeva jook-
sul alates Sooviavalduse kättesaamisest. Juhul kui  
taotletav väljamakse ületab Teenusetingimuste 
punktis 5.3.1 märgitud summat, kanname Teie 
Kliendikontole summa, mis vastab Teenusetingimuste 
punktis 5.3.1 toodud summale.

5.3.4.	 Hoiusumma osas loeme Teenuselepingu 
muudetuks alates Teenusetingimuste punktis 5.3.3 
toodud tingimuste täitmisest.

6. INTRESSIARVESTUS

6.1.	Arvestame Hoiusummalt intressi vastavalt 
Teenuselepingus sätestatud intressimäärale, kui 
Teenuselepingus ei ole märgitud teisiti. Hoiuperioodi 
pikenemise korral kehtib järgneva Hoiuperioodi jook-
sul intressimäär vastavalt uue Hoiuperioodi esimesel 
päeval kehtivale intressimäärale, mis on avaldatud 
Veebilehel.

6.2.	 Intressi arvestamist alustame Teenuselepingu 
jõustumise esimesest päevast. Intressi arvestamise 
lõpetame Hoiuperioodi viimasel päeval. Intressi 
arvestamisel lähtume 360-päevasest aastast ja tege-
likust päevade arvust Teenuselepingu jõustumise ja 
Hoiuperioodi lõpu vahel.

6.3.	 Maksame Hoiusummalt arvestatud intressi 
Teie Kliendikontole vastavalt Teie poolt valitud intressi 
maksmise viisile. Teil on õigus valida üks järgnevatest 
intressi maksmise viisidest (v.a Teenusetingimuste 
punktis 6.4 sätestatud juhul):

 (1) üks kord kuus, millisel juhul kan-
name kogunenud intressisumma Teie 
Kliendikontole hiljemalt iga Hoiuperioodi kuu 
viimasele päevale järgneval Pangapäeval; või 

 (2) Hoiuperioodi lõpus kogu Hoiuperioodi eest, 
millisel juhul kanname kogu Hoiuperioodi jooksul  
kogunenud intressisumma Teie Kliendikontole  
hiljemalt Hoiuperioodi lõppemise päevale järgneval 
Pangapäeval.

6.4.	 Juhul kui Te soovite Hoiuperioodi automaatset 
pikenemist, siis on Teil võimalik valida intressi  
maksmise viisiks ainult Teenusetingimuste punktis  
6.3(2) märgitud viis, s.o Hoiuperioodi lõpus kogu 
Hoiuperioodi eest. Hoiuperioodi automaatse  
pikenemise soovi korral peate tegema ka valiku, 
kas soovite, et Me kanname intressisumma  
Teie Kliendikontole algse Hoiuperioodi lõppedes  
või lisame intressi Teie uue Hoiuperioodi Hoiu- 
summale.

7. TEENUSELEPINGU KEHTIVUS  
JA LÕPPEMINE

7.1.	  Teenuseleping kehtib kuni viimase Hoiu-
perioodi lõppemiseni või kuni Teenuselepingu 
ennetähtaegse ülesütlemiseni või lõpetamiseni 
Poolte kokkuleppel.

7.2.	 Meil on õigus öelda Teenuseleping ennetäht- 
aegselt üles kehtivast õigusest või Inbank AS-i üld- 
tingimustest tulenevatel alustel ja korras. Teenuse-
leping lõpeb ülesütlemise avalduses märgitud kuu- 
päeval.

7.3.	 Teil on õigus öelda Teenuseleping enne- 
tähtaegselt üles, kui vastav õigus tuleneb seadu- 
sest või Inbank AS-i üldtingimustest. Teenuseleping 
lõpeb seaduses või Inbank AS üldtingimustes sätes-
tatud tähtpäeval. Juhul kui seaduses või Inbank  
AS-i üldtingimustes pole tähtpäeva määratud, siis 
lõpeb Teenuseleping järgmisel tööpäeval pärast 
seda, kui oleme Teie Sooviavalduse kätte saanud, v.a 
kui Sooviavalduses on märgitud muu tähtpäev.

7.4.	 Teil on õigus esitada Meile igal ajal Digi-
kanalite kaudu või Meie Kontaktandmetele kirjalik 
Sooviavaldus Teenuselepingu ennetähtaegseks 
lõpetamiseks. Kui Me rahuldame Teie Sooviavalduse, 
lõpeb Teenuseleping ennetähtaegselt järgmisel 
Pangapäeval pärast Sooviavalduse rahuldamist. 
Juhul kui jätame Teie Sooviavalduse rahuldamata, 
kehtib Teenuseleping kuni Teenuselepingus märgitud 
tähtajani.

7.5.	 Sidevahendi abil sõlmitud Teenuselepingust 
on Teil õigus põhjust avaldamata taganeda 14  
(neljateistkümne) päeva jooksul alates Teenuse-
lepingu sõlmimisest. Teenuselepingust taganemiseks 
esitage Meie Kontaktandmetele vastavasisuline 
Sooviavaldus. Tagastame Teie Hoiusumma jäägi 
Kliendikontole hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva 
jooksul taganemise Sooviavalduse saamisest. Kui 
Te kasutate lepingust taganemise õigust, siis Me ei 
arvesta ega maksa Teile Hoiusummalt intressi.

7.6.	Teenuselepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel 
punkti 7.2 või punkti 7.4 alusel ei arvesta ega maksa 
Me Teile intressi selle Hoiuperioodi eest, mille jook-
sul Teenuseleping lõpeb. Vastava Hoiuperioodi eest 
Teile välja makstud intressisumma arvestame maha 
Teie Hoiusummast enne Hoiusumma kandmist 
Kliendikontole.

7.7.	  Teenuselepingu ennetähtaegsel ülesütle-
misel punkti 7.3 alusel arvestame Teile intressi kuni 
Teenuselepingu lõppemise kuupäevani või viimase 
Hoiuperioodi lõppemise kuupäevani, sõltuvalt sellest, 
kumb kuupäev saabub varem.
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7.8.	 Teenuselepingu lõppemisel kanname Hoiu-
summa Teie Kliendikontole 1 (ühe) Pangapäeva 
jooksul alates Teenuselepingu lõppemisest. Erandina 
kanname Teenuselepingu ennetähtaegsel lõppemisel 
Hoiusumma Teie Kliendikontole 30 (kolmekümne) 
päeva möödumisel Teenuselepingu lõppemisest. Kui 
Te olete Teenuselepingu ennetähtaegselt üles öel-
nud ja taotlete, et Hoiusumma kantaks Kliendikontole 
otsekohe, siis on Meil õigus arvestada Hoiusummast 
maha Hinnakirjas nimetatud Hoiusumma enne- 
tähtaegse väljamaksmise tasu. Hoiusumma jäägi 
kanname Teie Kliendikontole 1 (ühe) Pangapäeva 
jooksul alates Teenuselepingu lõppemisest.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1.	 Meil on õigus pidada Teie Kliendikontolt või 
Hoiusekontolt kinni kõik Teie ja Meie vahel sõlmitud 
Teenuselepingutest tulenevad ja/või Hinnakirjaga 
kehtestatud tasud, kulud ja seadustega kehtestatud 
maksud.

8.2.	 Teil on võimalik saada oma hoiuste tingi- 
muste, arvestatud intresside jms kohta teavet 
Digikanalite kaudu.

8.3.	 Meil on õigus avaldada teavet Teenuse- 
lepingu ja Teie kohta Kolmandatele Isikutele, kui 
vastav õigus ja/või kohustus tuleneb seadusest või 
Inbank AS-i üldtingimustest.

9. KAEBUSTE LAHENDAMINE

9.1.	 Meie eesmärgiks on pakkuda Teile kvaliteetset 
Teenust. Kui Te pole Meie Teenuse või teenindusega 
rahul, siis palun teavitage Meid sellest Veebilehel  
kättesaadava „Kaebuste lahendamise korra“  
kohaselt. Esitage kaebus Teie poolt valitud vormis 
(suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt) Meie 
Kontaktandmetel. Palun kirjeldage kaebuses oma 
rahulolematuse asjaolusid võimalikult täpselt ning  
lisage kaebusele dokumendid, millele tuginete.

9.2.	 Meie eesmärgiks on lahendada võimalikud 
erimeelsused läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääki-
mised ei lahenda erimeelsust, on Teil tarbijana 
õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse 
või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse 
(Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel 620 1700) või nimetatud 
ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni 
poole (tel 620 1920, e-post: avaldus@komisjon.ee).  
Teavet leiate aadressil www.ttja.ee. Sidevahendi 
abil sõlmitud lepingust tulenevad kaebused võib  
esitada aadressil ec.europa.eu/odr. Kohtuvaidlus 
lahendatakse Meie asukoha järgses kohtus, kui Meie 
ja Teie ei ole kokku leppinud teisiti või kui seaduses  
ei ole sätestatud teisiti.

9.3.	 Meie üle teostab järelevalvet Finants-
inspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn, www.fi.ee,  
tel 668 0500).
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