Pangateenuste hinnakiri rahvusvahelistele eraklientidele
kehtiv alates 01.08.2018.a.

Teenustele, mida ei ole toodud välja rahvusvaheliste eraklientide hinnakirjas, kehtivad Erakliendi hinnakirjas toodud
hinnad.

KONTODE AVAMINE

EUR

Maksekonto avamine
mitteresident

225 eurot*

maksekonto aastane intressimäär

0%

tugevdatud hoolsusmeetmete tasu

200 eurot

Hoiukonto avamine

tasuta

* lisanduvad tegelikud kulud

KONTODE HALDAMINE
Kontode haldamine, mitteresident

25 eurot/kuus

Hoiustamise tasu, mitteresident
EUR*

0,5% aasta baasil

CHF**

1,00% aasta baasil

* Tasu kehtib klientidele, kelle kuine keskmine maksekontode jääk on üle 150 000 euro.
** Tasu kehtib klientidele, kelle kuine keskmine maksekontode jääk on üle 50 000 Šveitsi frangi.

KONTODE SULGEMINE
Kontode sulgemine

55 eurot

MAKSED
Pangasisene makse
(eurodes )
kontoris

3 eurot

kontorist makse ühe ja sama isiku erinevate maksekontode vahel

tasuta

internetipangas

tasuta
(Välisvaluutas)

kontoris

3 eurot

internetipangas

1 eurot

Eesti-sisene makse
(eurodes )
kontoris
tavamakse

3 eurot

kiirmakse

15 eurot

internetipangas
tavamakse

0,2 eurot

kiirmakse

12 eurot

makse laekumine

tasuta

maksejuhise tagasivõtmine pärast maksejuhise vastuvõtmist panga poolt (kui
ei ole pangast välja saadetud)
maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate edastamine (kui
makse on pangast välja saadetud)
(Välisvaluutas)

3,20 eurot
20 eurot

kehtib muude välismaksete hinnakiri
Euroopa makse
kontoris

3 eurot

internetipangas

0,2 eurot

makse laekumine

tasuta

Välismakse
kontoris

15 eurot

täissumma saajale*

30 eurot **

kiirmakse

25 eurot

kiirmakse täissumma saajale*

35 eurot **

internetipangas

10 eurot

täissumma saajale*

30 eurot **

kiirmakse

20 eurot

kiirmakse täissumma saajale*

35 eurot **

CHF makse

40 eurot

EUR kiirmakse ekspresstasu (kuni 14.00 väärtuspäev T+0)

20 eurot

lisatasu makse teostamise eest hilisema cut-off ajaga

25 eurot

makse laekumine

5,75 eurot

makse laekumine täissumma saajale

tasuta

Piiriülese maksejuhise parandamine või tagasivõtmine pärast maksejuhise
vastuvõtmist panga poolt (kui ei ole pangast välja saadetud)
Piiriülese maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate
edastamine (kui makse on pangast välja saadetud)
Dokumentide käsitlemine makse teostamisel lisatasu

20 eurot
20 eurot + välispankade kulud
15 eurot/tk

* makseid „täissumma saajale“ saab teha vaid siis, kui saaja pank ei asu Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis ja/või maksevaluuta ei ole
Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi valuuta
** kui välispankade teenustasud ületavad maksja poolt saaja eest tasutud teenustasu, debiteeritakse vastav teenustasude vahe maksja
maksekontolt

LISATEENUSED
Järelpärimised/täpsustused/parandused/päringud välispankadest
kuni 3 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta
3-6 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta
rohkem kui 6 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta
Tõendid, õiendid, teatised, kinnitused, koopiad (lisanduvad edastamise tasud)
Eestikeelsed ja võõrkeelsed
koopia kuni 12 kuud vanast dokumendist
koopia enam kui 12 kuud vanast dokumendist
kontol toimunud kuni 6 kuud vana tehingu kinnitamine
maksekorralduse väljatrüki kinnitamine
dokumendi väljastamine välja läinud või laekunud välismakse kohta
SWIFT sõnumi/SEPA makse kinnitatud koopia väljastamine
Edastamise tasud
e-postiga
postiga või faksiga Eesti piires
postiga või faksiga välismaale
kulleriga
Pangasisese volituse vormistamine
ID-kaardi lugeja

15 eurot + tegelikud kulud
20 eurot + tegelikud kulud
35 eurot + tegelikud kulud
10 eurot/lk
2 eurot/lk
6 eurot/lk
0,50 eurot/tehing
0,50 eurot/maksekorraldus
1,60 eurot/dokument
15 eurot/dokument
1,60 eurot/dokument
1,60 eurot/lk (min 3,20 eurot)
3,20 eurot/lk (min 5 eurot)
10 eurot + tegelik kulleri kulu
tasuta
10 eurot + käibemaks 20%

