
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

TUNNIKAVA #424

Tunni teema: Kuidas järelevalve tarbijat kaitseb?”

Külalisõpetajad: Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler
Õpilased: 10.–12. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane teab, kuidas tagatakse hoiuste turvalisus.

Seos RÕK-iga: rahatarkus
45-minutilise
tunni
ülesehitus:

5 min 20 + 5 min 20 min

ettevalmistus ja hääletus ülekanne + küsimused ja
vastused külalisõpetajaga

õpilaste iseseisev töö
klassis

Tunni
ettevalmistus
õpetajatele ja
õpilastele:

Vajalikud vahendid video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor.
● Palun avage arvuti, projektor ja e-tunni YouTube'i link.
● Logige võimalusel sisse YouTube'i keskkonda, et saaksite anda märku oma klassi

liitumisest tunniga ja edastada õpilaste küsimusi.
● Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis.
● Et edastada õpilaste küsimusi otseülekande ajal, vajutage vasakus allservas

olevale YouTube’i nupule, mis avab video uues aknas koos vestlusaknaga
küsimuste jaoks (järelvaatamisel pole seda vaja teha):

ETTEVALMISTUS E-TUNNIKS
● Tutvuge õpilaste töölehega. NB! Kui soovite töölehte oma klassi jaoks

kohendada, muutke DOCX failis olevat töölehte just teie klassile sobivaks
kustudades või lisades ülesandeid. Siis printige tööleht ja jagage vajalik õpilastele.



Tunni teema
taust:

Märts on rahatarkuse kuu. Selle raames toimuvad erinevad e-tunnid, kus räägime praktilistest ja
eluks vajalikest oskustest ja teadmistest seoses rahaga. Käesolev e-tund on valminud koostöös
Finantsinspektsiooniga.

Häälestus ja
ülesanne video
ajaks
5 min

Ava artikkel https://minuraha.ee/et/pangandus/hoiused. Kirjelda artikli põhjal, mis on
hoius ja milliseid hoiuse tüüpe on olemas.

Hoius on….

Hoiuse tüübid

Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
20 min

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE
Youtube’i vestlusesse ootame koolidelt küsimusi külalisõpetajale vormis:

Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks?

Õpetaja küsib õpilastelt ja valib välja parimad küsimused. Õpetaja või üks õpetaja poolt
määratud õpilane kirjutab küsimused YouTube'i vestlusaknasse.
Kui õpilased jälgivad tundi oma seadmest, siis leppige õpilastega enne tundi kokku
YouTube’i vestluses osalemise reeglid. Reeglite õpetamiseta õpilasi Youtube’i lasta ei
tohi, sest õpilased hakkavad tundi segama. Kui vestlus muutub liialt segavaks, suletakse
vestlus ja küsimusi esitada ei saa. Palun hoiatage oma õpilasi, et võib juhtuda, et kõigile
küsimustele ei jõua otseülekandes vastata. Mida varem jõuate küsimused saata, seda
suurema tõenäosusega jõuame vastata.

Õpilaste
iseseisev
töö
20 min

Tööleht "Kuidas järelvalve tarbijat kaitseb?”

Märts on rahatarkuse kuu. Üks viis olla rahatark on oma raha hoiustada. Sellest, mida
teeb Finantsinspektsioon selleks, et inimeste hoiustatud raha oleks kindlas kohas,
kuuled käesolevas e-tunnis.

Kasuta töölehte nii:
● enne otseülekannet täida tabeleid
● otseülekande ajal küsi küsimusi
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST LOE HOIUSTEST

Ava artikkel https://minuraha.ee/et/pangandus/hoiused. Kirjelda artikli põhjal, mis on
hoius ja milliseid hoiuse tüüpe on olemas.

https://minuraha.ee/et/pangandus/hoiused
https://minuraha.ee/et/pangandus/hoiused


Hoius on….

Hoiuse tüübid

OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI

Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse või palu
õpetajal oma küsimus vestlusesse lisada nii:

Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks?

Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal
otseülekannet vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema
tõenäosusega jõuame vastata.

OTSEÜLEKANDE JÄREL UURI ERINEVAID HOIUSE VÕIMALUSI

Võrdle kahe panga tähtajalise hoiuse tingimuse ja täida tabel. Seejärel otsusta, kummas

pangas hoiustaksid enda raha kui sul oleks 10 000 eurot ja sooviksid seda hoiustada 12

kuuks. Miks valid just selle panga?

Küsimus Swedbank
Info
siin:https://www.swedbank.
ee/private/investor/deposit
s/term?language=EST

SEB
Info siin:
https://www.seb.ee/eraklie
nt/kogumine-ja-investeerim
ine/kogumine/tahtajaline-h
oius

Kui suur on 12 kuu intress

ja kuidas seda

arvutatakse?

 

2.50%
Intressi arvutamisel lähtub
pank 360 päevast aastast
ja tegelikust
kalendripäevade arvust
kuus.

2.50%
Intressi arvutamisel lähtub
pank 360 päevast aastast
ja tegelikust
kalendripäevade arvust
kuus ja intressimäärast.

https://www.swedbank.ee/private/investor/deposits/term?language=EST
https://www.swedbank.ee/private/investor/deposits/term?language=EST
https://www.swedbank.ee/private/investor/deposits/term?language=EST
https://www.seb.ee/eraklient/kogumine-ja-investeerimine/kogumine/tahtajaline-hoius
https://www.seb.ee/eraklient/kogumine-ja-investeerimine/kogumine/tahtajaline-hoius
https://www.seb.ee/eraklient/kogumine-ja-investeerimine/kogumine/tahtajaline-hoius
https://www.seb.ee/eraklient/kogumine-ja-investeerimine/kogumine/tahtajaline-hoius


Millised on hoiuste

miinimumsummad ja

tähtajad?

190 eurot ja 1 kuu 1 kuu, summa puudub.

Millistel juhtudel ei pea

pank kokkulepitud intressi

maksma?

Millistel juhtudel võib pank

hoiuse intressimäära

ühepoolselt muuta?

Pangal on õigus lepingu
tingimusi ühepoolselt
muuta, teatades sellest
kliendile vähemalt 2 (kaks)
kuud ette.

Pangal on õigus
ühepoolselt muuta lepingu
tingimusi, teatades sellest
hoiustajale enne
muudatuste jõustumist
panga üldtingimustes
sätestatud tähtaegadel ja
viisil.

Millised on raha

kasutamise võimalused

enne hoiuse tähtaja

lõppemist?

- Kliendil on õigus leping
igal ajal üles öelda,
esitades panka vastava
kirjaliku avalduse

- Lepingu ennetähtaegseks
lõpetamiseks esitab
hoiustaja pangale vastava
avalduse. Pangal on õigus
lepingu ennetähtaegse
lõpetamise korral kanda
hoiusumma lepingus või
hoiustaja avalduses
määratud arvelduskontole
pangas 3 (kolme)
tööpäeva jooksul arvates
avalduse saamisest, kui
hoiustaja ei ole avalduses
määranud hilisemat
tähtaega.

Kui ruttu ja milliste

sanktsioonidega saab raha

kätte hoiuse

ennetähtaegsel

- Lepingu ennetähtaegsel
üles ütlemisel hoiuperioodi
ajal on pangal õigus kanda
hoiusumma kontole 7
(seitsme) päeva jooksul
alates üles ütlemise

- Pangal on õigus nõuda
hoiustajalt hoiuse
ennetähtaegse
lõpetamisega pangale
tekitatud kulu hüvitamist.
Hoiuse ennetähtaegse



lõpetamisel? avalduse saamisest, välja
arvatud juhul, kui klient
avalduses määrab
hilisema tähtaja. Kui klient
soovib hoiusumma kontole
kandmist lepingu üles
ütlemise päeval, siis on
pangal õigus nõuda ja
kliendil kohustus maksta
hinnakirjaga kehtestatud
tasu.
- Lepingu lõppemise või
lõpetamise kuupäeval
kannab pank hoiusumma
ja väljamaksmata intressid
(v.a lepingu punktis 5.4 ja
7.4 nimetatud juhul)
kontole.

lõpetamise kulu on
ennetähtaegse lõpetamise
päeva ja algselt
kokkulepitud hoiustamise
lõpptähtpäeva vahelise
perioodi
refinantseerimisest tulenev
panga täiendav
intressikulu võrreldes
intressiga, mida pank oleks
hoiuperioodi järelejäänud
osa eest hoiustajale
pidanud maksma, kui
hoiust ei oleks
ennetähtaegselt lõpetatud.
Täiendava intressikulu
arvutamise aluseks
võetakse pankadevahelisel
rahaturul vastava valuuta
suhtes vastavaks
perioodiks noteeritava
intressimäära ja algselt
kokkulepitud intressimäära
vahe.
- Hoiustaja hüvitab
pangale hoiuse
ennetähtaegse lõpetamise
kulu ulatuses, milles see
ületab hoiuse eest kuni
ennetähtaegse lõpetamise
päevani arvestatud
intressi.
- Pangal on õigus hoiuse
ennetähtaegse
lõpetamisega tekkinud
intressikulu kinni pidada
väljamakstavast
hoiusummast. Hoiustaja
soovil esitab pank talle
intressikulu arvestuse.

Kuidas, kelle poolt ja kui

suures ulatuses on hoius

tagatud? Info siin:

https://www.tf.ee/hoiuste-k

aitse/?fbclid=IwAR2_IQsf7

JCi5ABSRtjO2ieKG8payn

OKRZzTbLn0xs-I7zRgfLB

7DU404uA

Tagatisfondi poolt, 100 000
euro väärtuses.

Tagatisfondi poolt, 100 000
euro väärtuses.

https://www.tf.ee/hoiuste-kaitse/?fbclid=IwAR2_IQsf7JCi5ABSRtjO2ieKG8paynOKRZzTbLn0xs-I7zRgfLB7DU404uA
https://www.tf.ee/hoiuste-kaitse/?fbclid=IwAR2_IQsf7JCi5ABSRtjO2ieKG8paynOKRZzTbLn0xs-I7zRgfLB7DU404uA
https://www.tf.ee/hoiuste-kaitse/?fbclid=IwAR2_IQsf7JCi5ABSRtjO2ieKG8paynOKRZzTbLn0xs-I7zRgfLB7DU404uA
https://www.tf.ee/hoiuste-kaitse/?fbclid=IwAR2_IQsf7JCi5ABSRtjO2ieKG8paynOKRZzTbLn0xs-I7zRgfLB7DU404uA
https://www.tf.ee/hoiuste-kaitse/?fbclid=IwAR2_IQsf7JCi5ABSRtjO2ieKG8paynOKRZzTbLn0xs-I7zRgfLB7DU404uA


1. Millise panga valid 10 000 euro hoiustamiseks 12 kuuks ja miks?
Võimalikud
lisamaterjalid

Rahatarkuse mängud:
https://minuraha.ee/et/kasulikud-abivahendid/rahatarkus/rahatarkuse-mangud
Õpetajale veel materjale (sh töölehti ja õppevideosid) rahatarkusest:
https://minuraha.ee/et/kasulikud-abivahendid/opetajale

* Tunnikava on loodud selleks, et pakkuda õpetajatele välja erinevaid variante õpilaste aktiivseks kaasamiseks tunni teemasse.
Tunnikavas on meetodite osas tihti välja pakutud valikuvariante ja õpetaja teeb ise otsuse, millist meetodit kasutada. Tunnikava
ei pea tingimata kasutama.

https://minuraha.ee/et/kasulikud-abivahendid/rahatarkus/rahatarkuse-mangud
https://minuraha.ee/et/kasulikud-abivahendid/opetajale

