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Pangateenuste hinnakiri ärikliendile 
 

Kontode avamine, haldamine ja sulgemine  

Kehtiv alates 01.01.2022  
  

Eestis registreeritud äriühingu konto, sh stardikonto, avamine tasuta 

Euroopa Liidus registreeritud äriühingu konto avamine 200 eurot** 

Juriidilisele isikule, kes on registreeritud Maltal, Liechtensteinis, Küprosel või 

väljaspool Euroop Liitu, konto avamine   
500 eurot*** 

    

Eestis registreeritud äriühingu konto haldamise kuutasu (v.a. MTÜ ja  

sihtasutused) 
1 euro* 

Hoolsusmeetmete kuutasu 20 eurot** 

Tugevdatud hoolsusmeetmete kuutasu 100 eurot*** 

    

Kontode sulgemine tasuta 

Internetipank (lepingu sõlmimine, lepingu muutmine, igakuine hooldustasu) tasuta 

* Äripaketiga liitumisel ei rakendu. 

** Rakendub ettevõttele, mis on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis (va. Maltal, Liechtensteinis, Küprosel) või Eesti ettevõttele, kui see ettevõte on sellise isiku 

kontrolli all, kes ei ole Eesti resident (s.o ettevõte on rohkem kui 25% ulatuses mitteresidendist tegeliku kasusaaja/kasusaajate omanduses või ettevõtte üle 

omavad muul moel kontrolli üks või mitu mitteresidenti). 

*** Rakendub ettevõttele, mis on registreeritud Maltal, Liechtensteinis, Küprosel või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või kelle omanike/tegelike kasusaajate 

hulgas on vähemalt üks füüsiline isik, kelle isikut tõendav dokument on väljastatud Maltal, Liechtensteinis, Küprosel või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja 

kes ei ole Eesti resident või kelle struktuuris on vähemalt üks ettevõte, mis on registreeritud Maltal, Liechtensteinis, Küprosel või väljaspool Euroopa Majandus-

piirkonda või kelle tegevusala on relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid); hasartmänguteenused; valuutavahetus; 

pandimajad; militaarsõidukite tootmine; sularahaveo teenuse pakkumine; ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine; mäetööstus. 

 

Paketid (teenusele, millele pole teenustasu näidatud, kehtib tavahinnakiri)  

Kehtiv alates 01.01.2022  

 Äripakett* Korteriühistu pakett* 

Paketi kuutasu tasuta  2 eurot 

Konto haldamise tasu tasuta tasuta 

Eesti-sisene makse internetipangas eurodes, sh välkmaksed tasuta tasuta 

Euroopa makse internetipangas eurodes, sh välkmaksed tasuta - 

Püsikorraldus internetipangas tasuta tasuta 

E-arve püsimakse internetipangas tasuta tasuta 

Ühe deebetkaardi kuutasu tasuta tasuta 

Sularaha väljamakse Coopi kaupluses 0,69 eurot/tehing tasuta kuni 500 eurot 

Sularaha sissemakse Coopi kaupluses 
tasuta kuni  

4 000 eurot kuus 

tasuta kuni  

4 000 eurot kuus 

Sularaha sissemakse ühistu kontole - 0,40 eurot 

Pangasisene makse kontoris ühistu kontole - 0,40 eurot 

Maksete vastuvõtmine pangalingi raames tasuta - 

SMS-teavitus tasuta - 

* Äripaketiga ja korteriühistu sooduspaketiga liitumiseks peavad olema sõlmitud arveldusleping ja internetipanga leping. 

 

Sularaha  
Kehtiv alates 01.01.2022  

  

Sularaha sissemaksed kontoris  

Oma kontodele kokku kuni 3 000 eurot päevas tasuta 

Oma kontodele üle 3 000 euro 0,5% summast 

Müntides 4% summast (min 4 eurot) 

  

Sularaha väljamaksed kontoris   

Väljamakse kupüürides 0,5% (min 3 eurot) 

Müntides 5% (min 5 eurot)  
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Sularahateenused*  

Broneerimata suurte sularaha summade väljamaksmine samal päeval 

rahaliste vahendite olemasolul vastavas kontoris 
50 eurot 

Trahv broneeritud sularahale mittejäreletulemise eest 80 eurot 

* Summa, millest alates tuleb väljamakseks sularaha broneerida, on kontoriti erinev. Täpse info saamiseks võta ühendust panga klienditoega.  

  

Sularaha töötlemine  

Kupüüride lugemine 0,2% summast 

Müntide lugemine 1% summast 

Müntide vahetamine kupüürideks ja vastupidi (EUR) 5% summast (min 5 eurot) 

Müntide vahetamine müntide vastu 5% summast (min 5 eurot) 

Müntide vahetamine kontota kliendile 10% summast (min 5 eurot) 

Kupüüride kontroll kliendi palvel (EUR) 0,20 eurot kupüür 

 
Maksed 
Kehtiv alates 01.07.2022 

 Kontoris Internetipangas 

Pangasisene makse   

Tavamakse  3 eurot tasuta 

Ühe ja sama isiku erinevate arvelduskontode vahel tasuta tasuta 

Välisvaluutas 3 eurot 1 euro 

   

Eesti-sisene makse   

Tavamakse, sh välkmakse 3 eurot 0,20 eurot 

Kiirmakse 15 eurot 12 eurot 

Makse laekumine, sh välkmakse tasuta tasuta 

Maksejuhise parandamine ja tagasivõtmine pärast maksejuhise  

vastuvõtmist panga poolt (kui ei ole pangast välja saadetud) 
3,20 eurot 3,20 eurot 

Maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate edastamine  

(kui makse on pangast välja saadetud) 
20 eurot 20 eurot 

   

Euroopa makse   

Tavamakse, sh välkmakse 3 eurot 0,20 eurot 

Makse laekumine tasuta tasuta 

   

Välismakse   

Tavamakse 10 eurot 6 eurot 

Täissumma saajale 30 eurot  25 eurot 

Kiirmakse 15 eurot 12 eurot 

Kiirmakse täissumma saajale 35 eurot  30 eurot 

EUR kiirmakse ekspresstasu (kuni 14.00 väärtuspäev T+0) 20 eurot 20 eurot 

Makse laekumine 5,75 eurot 5,75 eurot 

Makse laekumine täissumma saajale tasuta tasuta 

SWIFT koopia 10 eurot 10 eurot 

Piiriülese maksejuhise parandamine ja tagasivõtmine pärast maksejuhise  

vasvastuvõtmist panga poolt (kui ei ole pangast välja saadetud) 
20 eurot 20 eurot 

Piiriülese maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise  

teate edastamine (kuimakse on pangast välja saadetud) 

20 eurot +  

välispankade kulud 

20 eurot +  

välispankade kulud 

   

Järelpärimised ja täpsustused välispankadest    

Kuni 12 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta 20 eurot + tegelikud kulud 

Rohkem kui 12 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta 32 eurot + tegelikud kulud 

Muud järelpärimised/täpsustused/parandused/päringud välispankadest   20 eurot + tegelikud kulud 

 

E-arve püsimakse   

Lepingu sõlmimine tasuta  

Pangasisene makse tasuta  

Eesti-sisene makse 0,20 eurot  
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Püsikorraldus   

Lepingu sõlmimine tasuta  

Makse  0,20 eurot  

Pangasisene makse hoiuse kontole tasuta  
  

Pangalink  

Lepingu sõlmimine tasuta  

Igakuine hooldustasu tasuta  

Tehingutasu kaupmehele 0,15 eurot/tehing või vastavalt lepingule 

* Makseid „täissumma saajale“ saab teha vaid siis, kui saaja pank ei asu Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis.  

** Kui välispankade teenustasud ületavad maksja poolt saaja eest tasutud teenustasu, debiteeritakse vastav teenustasude vahe maksja arvelduskontolt. 

 

 

Hoiused*  
Kehtiv alates 01.09.2022  

  

Arvelduskonto  

Aastane intressimäär kontojäägi vahemikele 0–1 000 000 eurot 0,15%** 

Aastane intressimäär kontojäägi vahemikule 100 001–3 000 000 eurot 0,25%** 

Aastane intressimäär kontojäägi osale üle 3 000 000 euro 0% 

  

Tähtajaline hoius  

Hoiuse avamine tasuta 

Ennetähtaegse lõpetamise tasu  

Raha laekub kontole samal päeval 
0,50% hoiuse summast  

 (min 15 eurot) 

Raha laekub kontole 30 päeva pärast tasuta 

  

Kasutushoius***  

Hoiuse avamine tasuta 

Väljamakse tasu  

Lepingus märgitud etteteatamistähtajaga tasuta 

Etteteatamistähtajata  0,5% summast (min 1,60 eurot) 

* Hoiuste intressid, mis pole näidatud siin, on kättesaadavad kodulehel cooppank.ee 

**Arvestatakse eurodes, lähtudes 365-päevasest aastast iga päev päevalõpu kontojäägilt. Arvestatud intressid kantakse kontole kord kuus, arvestamisele 

järgneva kuu alguses. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 1 euro välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta. Klientidele kellele rakendame 

tugevdatud hoolsusmeetmete kuutasu on arvelduskonto intress 0%. 

*** Uusi kasutushoiuseid alates 02.01.2020 enam ei sõlmita. 

 
Kaardid  

Kehtiv alates 01.01.2022  

  

Deebetkaart  

Esmase kaardi väljastamine  tasuta 

Kaardi asendamine kasutusaja lõppemisel tasuta 

Kaardi asendamine enne vana kasutustähtaja lõppu 5 eurot* 

Lisakaardi väljastamine 5 eurot 

Kaardi tellimine kiirkorras 25 eurot** 

Kaardi saatmine postiga Eesti piires tasuta 

Kaardi saatmine postiga välismaale 5 eurot 

Tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest 5 eurot*** 

Esmase kaardi kuutasu 2 eurot/kuus  

Lisakaardi kuutasu 2 eurot/kuus 

Maksed pangakaardiga tasuta 

Sularaha väljamakse Coopi kaupluses 0,69 eurot/tehing 

Sularaha sissemakse Coopi kaupluses 0,5% summast + 2 eurot/tehing 

Sularaha väljavõtmine pangaautomaadist Eestis ja riikides,  

kus on ametliku valuutana käibel euro 
2 eurot/tehing 

Sularaha väljavõtmine pangaautomaadist riikides, kus ei ole ametliku 2,5% summast + 2 eurot/tehing 
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valuutana käibel euro 

Arvelduskonto saldo ja tehingute vaatamine sularahaautomaadis Eestis ja 

välismaal 
0,40 eurot/päring 

Kaardi blokeerimine tasuta 

Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest 1% tehingu summast 

Tasu alusetu tagasinõude esitamise eest 20 eurot (võivad lisanduda kaardiorganisatsiooni kulud) 

Trahv blokeeritud või kehtetu kaardi kasutamise eest 65 eurot 

* Tasuta, kui kaart on kulunud ja väljastamisest on möödunud 3 aastat. 

** Kehtib kaardi väljastamisel Tallinna Kesklinna kontoris. Mujale saatmisel lisandub kulleri tasu vastavalt tegelikele kuludele. 

*** Teenustasu kaardi valmistamise eest, kui leping on sõlmitud, kuid klient ei tule kaardile järele 3 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest. 

 

Krediitkaart  

Krediidilimiidi aastatasu 1% krediidilimiidist (min 20 eurot) 

Kuutasu 1 euro 

Krediidilimiidi muutmine 1% muudetavast summast (min 16 eurot) 

Muude lepingutingimuste muutmine 16 eurot 

Viivisemäär 
0,1 % võlgnetavast summast päevas,  

36,5% aastas 

Väljavõtete saatmine posti teel 3,20 eurot 

Arvelduskonto saldo ja tehingute vaataminesularahaautomaadis Eestis ja 

välismaal 
0,40 eurot/päring 

Kaardi asendamine enne kasutusaja lõppu 5 eurot 

Kaardi tellimine kiirkorras 25 eurot* 

Kaardi saatmine postiga Eesti piires tasuta 

Kaardi saatmine postiga välismaale 5 eurot 

Kaardi blokeerimine tasuta 

Kaardi sulgemine kliendi soovil 6,50 eurot 

MasterCard abiteenuse kasutamine välismaal  

(kaardi blokeerimine, asenduskaart või sularaha kaardi kaotamisel) 
vastavalt MasterCard hinnakirjale 

Coop Sula väljamakse 2,5% summast + 1 euro/tehing 

Coop Sula sissemakse 0,5% summast + 2 eurot/tehing 

Sularaha väljavõtmine pangaautomaadist 2,5% summast + 2 eurot/tehing 

Maksed pangakaardiga tasuta 

Võlgnevuse tõttu suletud krediidilimiidi taasavamine 35 eurot 

Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest 1% tehingu summast 

Tasu alusetu tagasinõude esitamise eest 20 eurot (võivad lisanduda kaardiorganisatsiooni kulud) 

Võla menetlemise tasu  

Teatis võlgnevusest (esimene) tasuta 

Teatis võlgnevusest (teine) 10 eurot 

Tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest 6,50 eurot** 

Trahv blokeeritud või kehtetu kaardi kasutamise eest 65 eurot 

* Kehtib kaardi väljastamisel Tallinna Kesklinna kontoris. Mujale saatmisel lisandub kulleri tasu vastavalt tegelikele kuludele. 

** Teenustasu kaardi valmistamise eest, kui klient ei tule kaardile järele 3 kuu jooksul alates kaardi valmimisest. 

 
Ärifinantseerimine  
Kehtiv alates 01.07.2022  

  

Arvelduskrediit, käibelaen, investeerimislaen  

Lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 1%-2% (min 250 eurot) 

Lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt) 0,5%-1% (min 250 eurot) 

Kohustistasu 0,5%-2% laenusummast 

  

Ühistulaen  

Lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 0,5%-1% (min 135 eurot) 

Lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt) 0,5%-1% (min 135 eurot) 

  

Muud tasud  

Maksepäeva muutmine 50 eurot 

Tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine   
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(v.a. laenukohustuste puudumisel) 

Notariaalne 200 eurot 

Lisatasu väljaspool Coop Panga kontorite asukohti 100 eurot 

Mittenotariaalne 100 eurot 

Põhiosa maksepuhkus 0,25% (min 100 eurot) 

Viivisemäär 0,1% päevas, 36,5% aastas 

Laenusumma ennetähtaegne tagastamine 3% ennetähtaegselt tagastatavast summast* 

Võla menetlemise tasu (käibekapitali-, investeerimis-, ühistu, väikelaen)  

Teatis võlgnevusest (esimene) 10 eurot 

Teatis võlgnevusest (teine) 20 eurot 

Arvelduskrediit  

Teatis võlgnevusest (esimene) 10 eurot 

Teatis võlgnevusest (teine) 10 eurot 

Teenustasu majandusaasta aruande väljavõtte eest äriregistrist,  

kui klient ei esita seda õigeaegselt 
7 eurot 

Väljavõtted ja päringud avalikest registritest  

(põhikiri, b-kaart, kinnistusraamatu väljavõte jne) 
vastavalt tegelikele kuludele  

* Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette. Juhul kui laenulepingu 

muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel. Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt 

summalt. Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu muudatusejärgselt laenujäägilt. 

 
Faktooring   

Kehtiv alates 01.01.2022  

  

Lepingu sõlmimine kuni 1% faktooringulimiidi summast aastas,  

min. 200 eurot* 

Faktooringulimiidi tähtaja pikendamine 
kuni 1% faktooringulimiidi summast aastas,  

min. 200 eurot* 

Faktooringulimiidi muutmine 
kuni 1% suurendatavalt summast aastas,  

min. 200 eurot* 

Arvete haldustasu 
0,1%-0,5% arve(te) summast või  

fikseeritud tasu arve kohta* 

Ostja limiidi lisamine ja/või muutmine 65 eurot* 

Saldokinnituse väljastamine 10 eurot* 

Muude faktooringutingimuste muutmine kokkuleppel, min 65 eurot* 

Aastane intressimäär määratakse iga taotleja kohta eraldi 

*Hinnale lisandub käibemaks 20% 

  

Pangagarantiid  
Kehtiv alates 01.07.2022  

  

Väljastatavad garantiid  

Garantiitaotluse läbivaatamine tasuta 

Garantiilimiidilepingu sõlmimise tasu  kuni 1% garantiilimiidi summast aastast, min 100 eurot 

Garantiikirja väljastamise tasu 100 eurot 

Garantiitasu määratakse iga taotleja kohta eraldi 

Garantiikirja muudatus/tühistamise taotlemine* 100 eurot 

Välispangalt garantii taotlemine Coop Panga counter-garantii alusel** 100 eurot 

Coop Panga kliendile saabuvad garantiid  

Teatamistasu 100 eurot 

Teatamine muudatustest 100 eurot 

Garantiikirja alusel laekunud nõude käsitlemine/ väljamaksmine 0,1% nõude summast, min 100 eurot 

Sidekulu (sh kuller, SWIFT) vastavalt tegelikele kuludele, min. 10 eurot 

* Garantiikirja tähtaja pikendamisel ja summa suurendamisel lähtutakse garantiikirja väljastamise tasust ja garantiitasust. 

** Välispanga poolt Coop Panga "counter-guarantee" alusel väljastatava garantiikirja puhul lisanduvad välispanga tasud. 
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Liising  

Kehtiv alates 01.01.2022  

  

Lepingu sõlmimisega seotud tasud  

Lepingu sõlmimine:  

Kommertssõidukite- ja seadmete liising 1 % liisingueseme maksumusest (min 190 eurot) 

Sõidukiliising (kapitali- ja kasutusrent) 1 % liisingueseme maksumusest (min 190 eurot) 

Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu jääkmaksumusele 150 eurot 

Võlakokkuleppe sõlmimine 150 eurot 

  

Lepingute muudatustega seotud tasud  

Intressimäära / maksegraafiku / maksepäeva/lõpptähtaja muutmine 150 eurot 

Maksepuhkus 150 eurot 

Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine 150 eurot 

Muud lepingutingimuste muudatused 150 eurot 

Lepingupoolte kokkuleppel lepingu ennetähtaegse lõpetamise ja  

krediidisumma tagastamisega seotud tasud 

Krediidisumma ennetähtaegne tagastamine kuni 3% ennetähtaegselt tagastatavast summast 

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine lepingupoolte kokkuleppel ja 

liisingueseme müük koostööpartnerile 

190 eurot (lisandub lepingu ennetähtaegse  

lõpetamisega seotud tasule) 

  

Muud tasud  

Lepingu lõpetamisega seotud dokumentide vormistamine kasutusrendi tüüpi 

lepingu korralisel lõppemisel, kui klient soovib liisingueseme omandada 
150 eurot* 

Notariaalse volikirja väljastamine 150 eurot  (lisanduvad notaritasud, riigilõiv jms kulu)* 

Lihtkirjaliku volikirja väljastamine/Transpordiameti e-teeninduses tehingu 

vormistamine 
10 eurot* 

Liisingueseme väljaostuarve tühistamine või muutmine kliendi soovil 25 eurot* 

Saldokinnitus/saldovõrdlusteatis 15 eurot* 

Kliendi soovil korduva maksegraafiku või arve vormistamine ja 

edastamine posti või e-posti teel 
10 eurot* 

Dokumentide päringu menetlemine (nt arhiveeritud dokumendid) 50 eurot* 

  

Võlateatised, trahvid, menetlustasud  

Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse (nt kindlustuse) korduva 

teatise hüvitis lepingu kehtivuse ajal 

10 eurot (suureneb iga solidaarvõlgniku või tagatise 

andja kohta sama summa võrra) 

Sissenõudmiskulude hüvitis 

40 eurot iga meeldetuletuskirja kohta (suureneb iga 

solidaarvõlgniku või tagatise andja kohta sama summa 

võrra) 

Leppetrahv liisingueseme tähtajaks tagastamata jätmise eest 50 eurot päevas 

Kindlustusjuhtumi käsitlus 100 eurot 

Parkimistingimuste, liikluseeskirja või muu õigusakti rikkumisest tuleneva 

nõude (sh sõiduki teisalduskulude nõude) menetlemine 
75 eurot* (lisanduvad tekkinud kulud) 

Viivisemäär 
lepingus fikseeritud viivisemäär 360 päevase aasta 

baasil 

* Sisaldab käibemaksu 

 
Lisateenused  

Kehtiv alates 01.01.2022  

  

SMS-teenus  

Lepingu sõlmimine tasuta 

Igakuine hooldustasu tasuta 

Infopäring SMS-i teel teenusnumbrile 15980 0,20 eurot* 

Infopäring kõnenumbrile 5661 5980 0,20 eurot 

Teavitamine SMS-i teel kontomuutustest  

(üks teavitus võib sisaldada infot mitme kontomuutuse kohta) 
0,20 eurot/teavitus 
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* Võetakse kliendi mobiilioperaatori poolt.  

 

Konto väljavõte 

 

Internetipangast tasuta 

Kontorist* 0,50 eurot/lk (min 5 eurot) 

Üks kord aastas kuni 12 kuud tagasi tehtud tehingute kohta tasuta 

* Lisandub edastamise tasu.  

  

Kinnitused ja koopiad*  

Kinnituse või tõendi väljastamine 6 eurot/dokument 

Dokumendi originaalist koopia tellimine arhiivist  6 eurot/dokument 

Kontol toimunud kuni 6 kuud vana tehingu kinnitamine  0,35 eurot/tehing 

Maksekorralduse väljatrüki kinnitamine 0,50 eurot/maksekorraldus 

Dokumendi väljastamine välja läinud või laekunud välismakse kohta 1,60 eurot/dokument 

Audiitorfirmade päringule vastamine 25 eurot 

Eritellimusel infopäring kokkuleppel + tegelikud arhiivi kulud 

Vastamine kohtu ja/või kohtutäituri päringule, mis on seotud  

andmete kogumise ja/või sorteerimisega 
20 eurot/tund (min 5 eurot/päring) 

* Lisandub edastamise tasu.  

  

Edastamise tasud  

E-postiga 1,60 eurot/dokument 

Postiga Eesti piires 1,60 eurot/lk (min 3,20 eurot) 

Postiga välismaale 3,20 eurot/lk (min 5 eurot) 

Kulleriga 6,50 eurot + tegelik kulleri kulu 

 
 


