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Lastehoiuse lepingu  

tüüptingimused 

Mõisted 

Tingimustes kasutatakse lisaks allpool toodud mõistetele 

ka panga üldtingimustes ja arvelduslepingu tingimustes 

toodud mõisteid.  

Hinnakiri on panga poolt kehtestatud teenuste hinnakiri, 

mis on kättesaadav panga teenindussaalides ja veebilehel 

www.cooppank.ee.  

Hoiukonto on panga poolt hoiustajale avatud lastehoiuse 

konto, millele seaduslik esindaja, hoiustaja ja kolmandad 

isikud saavad teha rahalisi sissemakseid. 

Hoiustaja on kuni 18-aastane (k.a. 18 a sünnipäev)  

füüsiline isik, kellele lastehoiuse lepingu alusel on pangas 

avatud lastehoiuse konto.  

Intress on panga poolt hoiustajale hoiustamise eest 

makstav tasu. 

Kolmas isik on muu  isik, kes ei ole hoiustaja ega  

seaduslik esindaja.  

Konto on hoiustaja arvelduskonto pangas, millega  

lastehoius on seotud. 

Lastehoius on lepingu alusel hoiukontol hoiustatav  

rahasumma. 

Leping - panga ja hoiustaja vahel sõlmitud lastehoiuse  

leping, mille lahutamatuks osaks on käesolevad  

lastehoiuse lepingu tüüptingimused.  

Pank on Coop Pank AS. 

Preemiaintress on hoiukontole kantav pangapoolne 

ühekordne lisaintress.  

Seaduslik esindaja on hoiustaja seaduslik esindaja: tema 

ema või isa või eestkostja.  

Sissemakse periood on üheaastane periood, mille  

jooksul tuleb teha hoiukontole sissemakseid vähemalt  

sissemakse minimaalsuuruses. 

Sissemakse minimaalsuurus on hoiukontole iga sisse-

makse perioodi jooksul kohustuslik sissemaksmisele  

kuuluv summa – 72 eurot. 

Tingimused on käesolevad lastehoiuse lepingu  

tüüptingimused.  

1. Üldsätted 

1.1. Leping reguleerib panga ja hoiustaja (sh tema seadus-

liku esindaja) suhteid lastehoiuse hoiustamisel pangas.   

1.2. Lepingu poolteks on pank ja hoiustaja, keda esindab 

tema seaduslik esindaja, välja arvatud lepingu sätete  

puhul, millest tulenevad kohustused seaduslikule esinda-

jale. Lepingust ei teki hoiustajale tsiviilkohustusi. 

1.3. Lepingu sõlmimise eeltingimuseks on hoiustaja konto 

olemasolu pangas. 

1.4. Leping sõlmitakse vähemalt 3 aastaks, st lepingu  

sõlmimise hetkel peab hoiustaja olema alla 15-aastane. 

1.5. Ühel hoiustajal võib üheaegselt olla üks kehtiv leping.  

1.6. Lastehoiuse tingimused (sh hoiustatavad valuutad, 

hoiustamisperioodide intressimäärad valuutade lõikes, 

lepingu haldamisega seotud teenustasud jms) kehtestab 

ja muudab pank. Hoiustaja ja tema seaduslik esindaja 

saab nende andmete kohta infot panga veebilehelt ja 

panga teenindussaalist. 

1.7. Teavet hoiukonto tehingute kohta saab hoiustaja ja 

tema seaduslik esindaja hoiukonto väljavõttelt. 

2. Sissemaksed hoiukontole 

2.1. Hoiukontole saavad seaduslik esindaja, hoiustaja 

(seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul) ja kolmas isik 

teha sissemakseid  sularahas või ülekande teel.  

2.2. Sissemaksete üle peetakse arvestust sissemakse  

perioodide kaupa. Esimene sissemakse periood algab  

lepingu sõlmimisest. Sissemaksed arvestatakse selle  

sissemakse perioodi sisse, mille jooksul nad hoiukontole 

laekuvad. Sissemakseid võib teha kogu sissemakse  

perioodi jooksul.  

2.3. Seaduslik esindaja on kohustatud tagama, et iga  

sissemakse perioodi lõpuks oleks hoiukontole laekunud 

rahalisi vahendeid vähemalt sissemakse minimaalsuuru-

ses. Kui viimase sissemakse perioodi lõppemise tähtpäev 

ei lange kokku lepingu lõppemise tähtpäevaga, siis  

ajavahemikul viimase sissemakse perioodi lõppemisest 

kuni lepingu  lõppemiseni hoiukontole rahaliste sissemak-

sete tegemise kohustust ei ole.  

2.4. Pangal on õigus kehtestada lastehoiuse maksimaalne 

suurus. 

2.5. Lastehoiuse osale, mis ületab 150 000 eurot, pank  

intressi ei maksa. 

2.6. Lastehoiusele alates summast 30 000 eurot ei pea 

seaduslik esindaja jätkama minimaalsuuruses  

sissemakseid hoiukontole.  

3. Preemiaintress 

3.1. Pärast lepingu sõlmimist kannab pank hoiukontole 

preemiaintressi summas 50 eurot.  

3.2. Pank ei maksa preemiaintressi juhul, kui hoiustaja ei 

sõlmi lepingut esmakordselt. 

4. Intress 

4.1. Pank arvestab lastehoiusele igapäevaselt intressi  

vastavalt panga poolt kehtestatud lastehoiuse intressi-

määrale. Lastehoiuse intressimäär on muutuv. Pank  

noteerib lastehoiuse intressimäära igal arvelduspäeval 

lähtudes üldisest intressitasemest rahaturul.  



2 

 

4.2. Hoiuse intressimäära igapäevased noteeringud  

avaldatakse panga veebilehel ja teenindussaalides. Eraldi 

teadet kehtiva intressimäära kohta hoiustajale ega  

seaduslikule esindajale ei saadeta. 

4.3. Pank võtab intressi arvestamisel aluseks hoiukonto 

jäägi iga kalendripäeva lõpus, hoiustamise päevade arvu 

ja kalendriaasta, mille pikkuseks loetakse 365 päeva. 

4.4. Pank maksab hoiustajale intressi üks kord kalendri-

kuus. Väljamakstava intressi kannab pank järgneva  

kalendrikuu esimesel kuupäeval hoiukontole ning selle 

võrra suureneb lastehoius. Lepingu lõppemise kuul  

arvestatud intressid kantakse kontole lepingu lõppemise 

päevale järgneval päeval. 

5. Väljamaksed hoiukontolt 

5.1. Pank teeb väljamakseid hoiukontolt üksnes: 

5.1.1. lepingu lõppemisel seoses lepingu tähtaja  

möödumisega; 

5.1.2. lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel; 

5.1.3. seadusliku esindaja taotluse alusel, lepingut  

lõpetamata, hoiustaja 7-, 10- ja/või 15-aasta sünnipäeva-

kuul, juhul kui leping on selleks ajaks kehtinud vähemalt 3 

(kolm) aastat. 

5.2. Lepingu lõppemisel seoses tähtaja möödumisega 

kannab pank lepingu kehtivuse viimasele päevale  

järgneval päeval lastehoiuse hoiustaja kontole.  

5.3. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab 

pank lastehoiuse hoiustaja kontole, pidades eelnevalt 

kinni panga poolt hoiukontole kantud intressid  

(sh preemiaintressi). 

6. Lepingu kehtivus, muutmine ja  

lõpetamine 

6.1. Leping jõustub selle allkirjastamisest. Leping on  

tähtajaline ja kehtib kuni hoiustaja 18-aastaseks  

saamiseni (k.a. 18 a. sünnipäev).  

6.2. Pangal on õigus ühepoolselt muuta lepingu tingimusi 

avaldades muudatused täies mahus vähemalt 2 (kaks) 

kuud enne muudatuste jõustumist panga teenindus- 

saalides, panga veebilehel või muu elektroonilise kanali 

kaudu. 

6.3. Kui hoiustaja seaduslik esindaja ei ole punktis 6.2.  

nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles öelnud, loetakse, 

et ta on muudatustega nõustunud. Kui hoiustaja seaduslik 

esindaja muudatustega ei nõustu, on tal õigus leping viivi-

tamata enne muudatuste jõustumist tasuta üles öelda. 

6.4. Pangal on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui 

sissemakse perioodi jooksul ei ole hoiukontole tehtud  

sissemakseid sissemakse minimaalsuuruses või kui  

esineb muu  seadusest või panga üldtingimustest tulenev 

alus.  

6.5. Hoiustaja seaduslikul esindajal on õigus leping igal 

ajal ennetähtaegselt lõpetada, esitades pangale  

vastavasisulise avalduse panga teenindussaalis või 

internetipanga vahendusel. Vastav avaldus tuleb pangale 

esitada vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne 

soovitud lepingu lõpetamise kuupäeva.  

6.6. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral ei maksa 

pank lastehoiuselt intressi ega preemiaintressi ning peab 

väljamakstavalt hoiusesummalt kinni lepingu alusel juba 

välja makstud intressi ja preemiaintressi. 

6.7. Erandina lepingu punktis 6.6. kehtestatust ei pea pank 

lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral hoiusummalt 

intresse (sh preemiaintressi) kinni juhul, kui leping on üles 

öeldud punkti 6.3. alusel.  

7. Lõppsätted 

7.1. Pangal on õigus kontolt kinni pidada kõik laste- 

hoiusega seotud ja hinnakirjaga kehtestatud tasud. 

7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes ja suhetes  

juhinduvad pooled panga arvelduslepingu tingimustest ja 

panga üldtingimustest. 

7.3. Hoiustaja (sh tema seadusliku esindaja) nõuded,  

pretensioonid ja kaebused lahendatakse vastavalt arvel-

duslepingus ja panga üldtingimustes toodule. 

Seaduslik esindaja kinnitab, et ta on lepingu tingimustega, 

arvelduslepingu tingimustega ja panga üldtingimustega 

tutvunud, nõustub nendega ja soovib neil tingimustel  

lepingut hoiustaja eest ja nimel sõlmida. 

 


