Pangateenuste hinnakiri erakliendile
Paketid ja kuutasuga reisikindlustus
Kehtiv alates 01.11.2022
Arvelduspakettides mittesisalduvate pangateenuste osas kehtib panga tavahinnakiri.

Väikerahn
Kontode haldamine
Pangasisene ja Eesti-sisene makse internetipangast (eurodes), sh välkmakse
Euroopa makse internetipangas, sh välkmakse
Püsikorraldus
E-arve püsimakse
Arvelduspaketi kuutasu

tasuta 1
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta

Rahn
Kontode haldamine
Pangasisene ja Eesti-sisene makse internetipangast (eurodes), sh välkmakse
Euroopa makse internetipangas, sh välkmakse
Püsikorraldus
E-arve püsimakse
Deebetkaardi kuutasu
Sularaha väljavõtmine deebetkaardiga Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguriigi sularahaautomaatidest ning Coop Sula väljavõtmine
Coop Sula sissemakse deebetkaardiga

tasuta 1
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
kuni 1000 eurot kuus tasuta
tasuta

Arvelduspaketi kuutasu
Kuutasu
Kuutasu kuni 26-aastastele (kaasa arvatud)
Kuutasu üle 55-aastastele (kaasa arvatud)

2,49 eurot
tasuta
tasuta

Arvelduspaketiga liitumise tasu
Liitumise tasu
Liitumise tasu kuni 26-aastastele (kaasa arvatud)
Liitumise tasu üle 55-aastastele (kaasa arvatud)

2,49 eurot
tasuta
tasuta

Rändrahn
Arvelduskonto aastane intressimäär summale kuni 500 000 eurot
Kontode haldamine
Pangasisene ja Eesti-sisene makse internetipangast (eurodes), sh välkmakse
Euroopa makse internetipangas, sh välkmakse
Püsikorraldus
E-arve püsimakse
Deebetkaardi kuutasu
Tasu välisvaluutas tehtud kaarditehingute eest
Sularaha väljavõtmine deebetkaardiga pangaautomaatidest üle maailma
ning Coop Sula väljavõtmine
Coop Sula sissemakse deebetkaardiga
Arvelduspaketi kuutasu
Arvelduspaketiga liitumise tasu
Arvelduspaketi lõpetamise tasu

1% 2
tasuta 1
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
kuni 10 000 € kuus tasuta 3
tasuta
4,99 eurot
4,99 eurot
10 eurot

Arveldaja pakett 4
Paketi tasu
Kontode haldamine

2 eurot
tasuta 1

1 deebetkaardi igakuine hooldustasu
Pangasisene makse internetipangast (eurodes, välisvaluutas)
Eesti-sisene makse internetipangast (eurodes), sh välkmakse
Euroopa ehk SEPA makse internetipangast, sh välkmakse
Püsikorraldus
E-arve püsimakse
Sularaha väljavõtmine deebetkaardiga teiste pankade sularahaautomaatidest nii Eestis kui ka välismaal

tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta 5

Kuutasuga reisikindlustus arvelduspaketi kasutajale 6
Kuutasu 7

8,90 eurot

Isik, kelle alaline ja peamine elu- ja töökoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik. Lisainfo Arvelduskontod ja konto info hinnakirjas.
Arvestatakse euro konto päevajäägilt. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.
3
Väljaspool Eestit pangaautomaatidest sularaha väljavõtmise soodustused rakenduvad, kui klient on teinud tehingule eelneva 90 kalendripäeva jooksul Eesti
kaupluste makseterminalides või pangaautomaatides ühe ostu- või sularaha väljavõtmise tehingu. Sularaha väljavõtmise tehingule võib lisanduda täiendav
pangaautomaadi operaatori teenustasu pangaautomaadi kasutamise eest vastavalt operaatori hinnakirjale.
4
Alates 02.10.2017 paketiga uusi kliente ei liideta.
5
Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist on Arveldaja paketis tasuta järgmistel juhtudel: esmase kaardi väljastamise kalendrikuul ja sellele järgneval
kalendrikuul; kui kaardi kasutamisele eelneval kalendrikuul on kaardiga teostatud makseid kokku vähemalt 100 euro eest.
6
Reisikindlustuse saavad valida ainult Väikerahnu, Rahnu ja Rändrahnu arvelduspaketi kasutajad. Reisikindlustust pakub pank koostöös If P&C Insurance AS-iga.
7
Kuni 30.09.2022 reisikindlustuse valinud klientidele kehtib lepingu esimese 12-kuulise kehtivusaja jooksul kuutasu 5,49 eurot.
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Arvelduskontod
Kehtiv alates 01.09.2022

Kontode avamine
Arvelduskonto avamine

tasuta

Arvelduskonto avamiseks vajalike dokumentide ülevaatus
Eesti resident 1 või Eesti kodanik
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident 2
muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 3

tasuta
tasuta
150 eurot 4

Kontode haldamine
Kontode haldamine
Eesti resident 1 või Eesti kodanik
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident 2
muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 3

tasuta
tasuta
5 eurot 5

Arvelduskonto aastane intressimäär

0,01% 6

Hoiustamise tasu mitteresidendile

0,50% aasta baasil 7

Konto väljavõte
Internetipangast

tasuta

Kontorist 8
Üks kord aastas kuni 12 kuud tagasi tehtud tehingute kohta

0,50 eurot/lk (min 5 eurot)
tasuta

Arvelduskrediit
Lepingu sõlmimine
Internetipangas
Kontoris

6 eurot
15 eurot

Intressimäär

alates 18% kasutatud krediidilimiidilt/aastas

Limiidi suurendamine

15 eurot

Lõpptähtaja pikendamine

6 eurot

Viivisemäär

lepinguline intressimäär

Võla menetlemise tasu
esimene teatis võlgnevusest
iga järgnev teatis võlgnevusest

tasuta
5 eurot

Isik, kelle alaline ja peamine elu- ja töökoht on Eesti (kestvusega vähemalt 1 aasta).
Isik, kelle alaline ja peamine elu- ja töökoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik.
3
Isik, kelle alaline ja peamine elu- ja töökoht on mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik.
4
Teenustasu ei kuulu tagastamisele, kui pank ei ole nõus arvelduskontot avama. Teenustasu on ühekordne ega kohaldu järgneva arvelduskonto avamisele.
5
Teenustasu kuulub tasumisele lisaks arvelduspaketi kuutasule.
6
Arvestatakse euro konto kuu miinimumjäägilt. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.
7
Tasu kehtib mitte Eesti residendist 1 klientidele, kelle keskmine arvelduskonto jääk on üle 150 000 euro kuus. Tasu kehtib euro hoiustele.
8
Saatmisel lisandub edastamise tasu (toodud lisateenuste all).
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Kaardid
Kehtiv alates 01.09.2022

Deebetkaardid
Üldised teenus- ja tehingutasud
Esmase kaardi väljastamine
Kaardi asendamine kasutusaja lõppemisel
Kaardi asendamine enne kasutusaja lõppu
Täiendava kaardi väljastamine
Kaardi tellimine kiirkorras
Kaardi saatmine postiga Eesti piires
Kaardi saatmine postiga välismaale
Tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest
Kuutasu
Maksed pangakaardiga
Coop Sula väljamakse
Coop Sula sissemakse
Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja riikides, kus on ametliku
valuutana käibel euro
Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist riikides, kus ei ole ametliku
valuutana käibel euro
Arvelduskonto saldo ja tehingute vaatamine sularahaautomaadis Eestis ja
välismaal
Kaardi blokeerimine
Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest
Tasu alusetu tagasinõude esitamise eest
Trahv blokeeritud või kehtetu kaardi kasutamise eest

tasuta
tasuta
5 eurot 1
5 eurot
25 eurot 2
tasuta
5 eurot
5 eurot 3
1 euro
tasuta
0,69 euro/tehing 4
0,5% summast + 2 eurot/tehing 4
1,20 euro/tehing 6
2,5% summast + 2 eurot/tehing

6

0,40 eurot/päring
tasuta
1% tehingu summast 5
20 eurot (võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide
kulud)
65 eurot

Krediitkaardid
Coop krediitkaart
Kuutasu
Intressimäär
Krediidilimiidi muutmine
Muude lepingutingimuste muutmine
Viivisemäär
Väljavõtete saatmine posti teel

1 euro
alates 18% kasutatud krediidilimiidilt/aastas
1% muudetavalt summalt (min 6,50 eurot)
6,50 eurot
lepinguline intressimäär
3,20 eurot

Infopäring ATM-ist
Kaardi asendamine enne kasutusaja lõppu
Kaardi tellimine kiirkorras
Kaardi saatmine postiga Eesti piires
Kaardi saatmine postiga välismaale
Kaardi blokeerimine
Kaardi sulgemine kliendi soovil
MasterCard abiteenuse kasutamine välismaal (kaardi blokeerimine,
asenduskaart või sularaha kaardi kaotamisel)
Coop Sula väljamakse
Coop Sula sissemakse
Sularaha väljavõtmine ATM-ist
Maksed pangakaardiga
Ülekanne kaardikontolt arvelduskontole
Võlgnevuse tõttu suletud krediidilimiidi taasavamine
Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest
Tasu alusetu tagasinõude esitamise eest
Võla menetlemise tasu
esimene teatis võlgnevusest
iga järgnev teatis võlgnevusest
Tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest 3
Trahv blokeeritud või kehtetu kaardi kasutamise eest
Määratud maksega krediitkaart
Krediidilimiidi aastatasu
Kuutasu
Krediidilimiidi muutmine
Muude lepingutingimuste muutmine
Viivisemäär
Väljavõtete saatmine posti teel
Arvelduskonto saldo ja tehingute vaatamine sularahaautomaadis
Eestis ja välismaal
Kaardi asendamine enne kasutusaja lõppu
Kaardi tellimine kiirkorras
Kaardi saatmine postiga Eesti piires
Kaardi saatmine postiga välismaale
Kaardi blokeerimine
Kaardi sulgemine kliendi soovil
MasterCard abiteenuse kasutamine välismaal (kaardi blokeerimine,
asenduskaart või sularaha kaardi kaotamisel)
Coop Sula väljamakse
Coop Sula sissemakse
Sularaha väljavõtmine ATM-ist
Maksed pangakaardiga
Võlgnevuse tõttu suletud krediidilimiidi taasavamine
Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest
Tasu alusetu tagasinõude esitamise eest

0,40 eurot/päring
5 eurot
25 eurot 2
tasuta
5 eurot
tasuta
tasuta
vastavalt MasterCard hinnakirjale
2,5% summast + 1 eurot/tehing
0,5% summast + 2 eurot/tehing
2,5% summast + 2 eurot/tehing 6
tasuta
2,5% summast + 1 eurot/tehing
25 eurot
1% tehingu summast 5
20 eurot (võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide
kulud)
tasuta
5 eurot
6,50 eurot
65 eurot

1% krediidilimiidist (min 20 eurot)
tasuta
1% muudetavalt summalt (min 6,50 eurot)
6,50 eurot
seadusega kehtestatud viivisemäär 7 365 päevase aasta
baasil
3,20 eurot
0,40 eurot/päring
5 eurot
25 eurot 2
tasuta
5 eurot
tasuta
tasuta
vastavalt MasterCard hinnakirjale
2,5% summast + 1 eurot/tehing
0,5% summast + 2 eurot/tehing
2,5% summast + 2 eurot/tehing 6
tasuta
25 eurot
1% tehingu summast 5
20 eurot (võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide
kulud)

Võla menetlemise tasu
esimene teatis võlgnevusest
iga järgnev teatis võlgnevusest
Tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest 3
Trahv blokeeritud või kehtetu kaardi kasutamise eest

tasuta
5 eurot
6,50 eurot
65 eurot

Säästukaart Pluss 8
Esmase kaardi väljastamine
Kuutasu
Kaardi asendamine kasutusaja lõppemisel
Kaardi asendamine (rikutud, kaotatud vms)

tasuta
0,95 eurot
tasuta
1,5 eurot

Kaardi asendamine magnetriba rikke korral
Lisakaardi väljastamine
Intressimäär
Sularaha väljavõtmine Coopi kauplustest
Paberväljaannete tellimine
Saldopäring SMS-ga
Kaardi blokeerimine võlgnevuse tõttu
Tasu meeldetuletuse saatmise eest seoses tagasimaksete tasumise
viivitusega
Viivise määr

tasuta
1,5 eurot
alates 19,9% kasutatud krediidilimiidilt/aastas 9
1 eurot + 2,5% tehingu summast
1,5 eurot
0,2 eurot
2,5 eurot
5 eurot
Lepingus fikseeritud määr

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.
3
Teenustasu kaardi valmistamise eest, kui leping on sõlmitud, kuid klient ei tule kaardile järele 3 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest
4
Eraisiku arvelduspakettides „Rahn“ ja „Rändrahn“ kehtib Coop Sulale arvelduspakettide hinnakiri
5
Tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR). Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistel
kaardiorganisatsioonilt (MasterCard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.
6
Võib lisanduda täiendav pangaautomaadi operaatori teenustasu pangaautomaadi kasutamise eest vastavalt operaatori hinnakirjale.
7
Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär + 8% aastas.
EKP intress võib muutuda 2 korda aastas, 1. jaanuaril ja 1. juulil. EKP muudetud intressimäär avaldatakse Ametlikes Teadaannetes www.ametlikudteadaanded.ee
8
Säästukaart Plussi väljastab Coop Finants AS.
9
Säästukaart Plussiga tehtud tehingutele kehtib intressivaba periood kuni järgmise kalendrikuu 10. päevani, v.a sularaha väljavõtmisel, mille puhul algab intressi
arvestus vastava toimingu tegemisest.
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Maksed
Kehtiv alates 01.07.2022
Pangasisene makse
Eurodes
Kontoris
hoiukontole
korteriühistu paketi arvelduskontole
ühe ja sama isiku erinevate arvelduskontode vahel
Internetipangas
Välisvaluutas
Kontoris
Internetipangas
Eesti-sisene makse
Eurodes
Kontoris
tavamakse, sh välkmakse
kiirmakse
Internetipangas
tavamakse, sh välkmakse
kiirmakse
Laekuv makse
Maksejuhise tagasivõtmine pärast maksejuhise vastuvõtmist panga poolt (kui
makse ei ole pangast välja saadetud)
Makse tagasikutsumise teate edastamine (kui makse on pangast välja
saadetud)
Välisvaluutas
Kehtivad muude välismaksete hinnad

3 eurot
tasuta
0,40 eurot
tasuta
tasuta
3 eurot
1 euro

3 eurot
15 eurot
0,20 eurot
12 eurot
tasuta
3,20 eurot
20 eurot

Euroopa makse, sh välkmakse
Kontoris
Internetipangas
Laekuv makse

3 eurot
0,20 eurot
tasuta

Välismakse
Kontoris
täissumma saajale 1

10 eurot
30 eurot 2

kiirmakse
15 eurot
kiirmakse täissumma saajale 1
35 eurot 2
Internetipangas
6 eurot
täissumma saajale 1
25 eurot 2
kiirmakse
12 eurot
kiirmakse täissumma saajale 1
30 eurot 2
EUR kiirmakse ekspresstasu (kuni 14.00 väärtuspäev T+0)
20 eurot
Laekuv makse
5,75 eurot
Laekuv makse (täissumma saajale)
tasuta
Maksejuhise parandamine või tagasivõtmine pärast maksejuhise vastuvõtmist 20 eurot
panga poolt (kui makse ei ole pangast välja saadetud)
Maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate edastamine
20 eurot + välispankade kulud
(kui makse on pangast välja saadetud)
E-arve püsimakse
Lepingu sõlmimine
Pangasisene makse
Eesti-sisene makse

tasuta
tasuta
0,20 eurot

Püsikorraldus
Lepingu sõlmimine
Makse
Pangasisene makse hoiuse kontole

tasuta
0,20 eurot
tasuta
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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.

Sularahatehingud
Kehtiv alates 01.10.2021
Sularaha sissemaksed kontoris
oma arvelduskontodele kokku kuni 1 000 eurot päevas
oma arvelduskontodele üle 1 000 euro päevas
Müntides sissemakse oma arvelduskontodele
alaealise arvelduskontole kokku kuni 100 eurot päevas (sh müntides)
alaealise arvelduskontole üle 100 euro päevas
mitte oma arvelduskontole
lastehoiuse kontole

tasuta
0,50% summast
4% summast (min 4 eurot)
tasuta
0,50% summast; müntides 4% summast
0,50% summast (min 10 eurot)
tasuta

Sularaha väljamaksed kontoris
Sularaha väljamakse arvelduskontolt
Müntides väljamakse arvelduskontolt

0,50 % (min 3 eurot) 1
5% summast (min 5 eurot) 1

Sularahateenused 2
Broneerimata suurte sularaha summade väljamaksmine samal päeval
rahaliste vahendite olemasolul vastavas kontoris
Trahv broneeritud sularahale mitte järele tulemise eest
Sularaha töötlemine
Müntide lugemine ja vahetamine rahatähtedeks kontota kliendile
Müntide vahetamine rahatähtedeks ja vastupidi
Rahatähtede kontroll kliendi palvel

50 eurot
80 eurot

10% summast (min 5 eurot)
5% summast (min 5 eurot)
0,20 eurot rahatäht

Suuremate summade või koguste broneerimiseks võta ühendust klienditoega 669 0966.
Summa, millest alates tuleb väljamakseks sularaha broneerida, on kontoriti erinev. Suuremate summade või koguste broneerimiseks võta ühendust klienditoega
669 0966.
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Hoiused
Kehtiv alates 01.09.2022
Hoiuste intressimäärad leiab https://www.cooppank.ee/hoiuste-intressid
Hoiukonto avamine
Tähtajaline hoius
Ennetähtaegse lõpetamise tasu
raha laekub kontole samal päeval
raha laekub kontole 14 päeva pärast
Kasutushoius
Väljamakse tasu
lepingus märgitud etteteatamistähtajaga
etteteatamistähtajata
Kogumishoius
Ennetähtaegse lõpetamise tasu
raha laekub kontole samal päeval
raha laekub kontole 5 päeva pärast

tasuta

0,50 % hoiuse summast
(min 15 EUR, 15 USD sõltuvalt hoiuse valuutast)
tasuta

tasuta
0,50 % summast (min 1,60 eurot)

0,25% hoiuse summast, kuid mitte rohkem kui 100 EUR,
100 USD (sõltuvalt hoiuse valuutast)
tasuta

Internetipank
Kehtiv alates 01.10.2021
Lepingu sõlmimine
Lepingu muutmine
Igakuine hooldustasu

tasuta
tasuta
tasuta

Laenud
Kehtiv alates 15.07.2022
Lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummast)
Kodulaen
Tarbelaen
Kinnisvara tagatisel laen

0%-1%
1% (min 150 eurot)
2% (min 200 eurot)

Ennetähtaegne tagastamine 1
Fikseeritud intressiga laen 2
Fikseerimata intressiga laen 3

kuni 1% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt
3 kuu intresside summa tagastatavalt summalt

Lepingu muudatused
Intressimäära muutmine (arvestatakse laenujäägist)
Intressitüübi muutmine (arvestatakse laenujäägist)
Intresside ajatamine
Lõpptähtaja pikendamine (arvestatakse laenujäägist)
Lõpptähtaja lühendamine
Maksegraafiku tüübi muudatus
Maksekuupäeva muudatus
Maksepuhkus ja/või sh tähtaja pikendamine sama perioodi võrra
Tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste
puudumisel)
notariaalne
notariaalne tehing väljaspool Coop Panga kontorite asukohti
Laenusaaja vahetamine, muutmine, lepingust väljaviimine (v.a. muudatused
pärimistoimingute korral

0,5%-1% (min 200 eurot)
1,5% (min 200 eurot)
min 50 eurot
0,5%-1% (min 200 eurot)
0,5%-1% (min 200 eurot)
200 eurot
tasuta
50 eurot

0,5%-1% laenujäägist, min 200 eurot
300 eurot
0,5%- 1% laenujäägist, min 200 eurot

Lepingulise eritingimuse muutmine
Laenuga seotud arvelduskonto muutmine

200 eurot
20 eurot

Õppelaenu muudatused
maksegraafiku muudatus
refinantseerimine

6 eurot
6 eurot

Muud tasud
Viivisemäär
fikseerimata intressimääraga laen
fikseeritud intressimääraga laen
Võla menetlemise tasu
esimene teatis
iga järgnev teatis
Teatis kindlustuse kohta
esimene teatis
iga järgnev teatis

seadusega kehtestatud viivise määr 4 365 päevase aasta
baasil
lepinguline intressimäär
tasuta
5 eurot
tasuta
15 eurot

Vastavalt Võlaõigusseaduse §411-le
Fikseeritud intressiga laenuks on laen, mille puhul intress arvutatakse kindlaksmääratud protsendimäära alusel kas kogu laenuperioodil või kindlatel lepingus
kokkulepitud ajavahemikel.
3
Fikseerimata intressiga laenuks loetakse ujuva baasintressiga ja marginaaliga laenu. Ennetähtaegse tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka
ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette.
4
Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär + 8% aastas.
EKP intress võib muutuda 2 korda aastas, 1. jaanuaril ja 1. juulil. EKP muudetud intressimäär avaldatakse Ametlikes Teadaannetes www.ametlikudteadaanded.ee.
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Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel.
Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurde antavalt summalt.
Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu muudatusejärgselt laenujäägilt.

Väikelaen1
Kehtiv alates 01.10.2021
Lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummast)
Lepingu muutmise tasu
Lepingu igakuine haldustasu
Ennetähtaegne tagastamine
Muud tasud
Viivisemäär
Võla menetlemise tasu
osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus
1
2

2% (min 35 eurot)
15 eurot
1,50 eurot
tasuta
lepingus fikseeritud määr
5 eurot 2

Väike-, auto-, remondi-, reisi- ja refinantseerimislaenu väljastab Coop Finants AS.
5 eurot meeldetuletustasu rakendub alates teisest meeldetuletusest

Autolaen1
Kehtiv alates 01.10.2021
Lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummast)
Lepingu muutmise tasu
Lepingu igakuine haldustasu
Ennetähtaegne tagastamine
Muud tasud
Viivisemäär
Võla menetlemise tasu
osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus
1
2

Väike-, auto-, remondi-, reisi- ja refinantseerimislaenu väljastab Coop Finants AS.
5 eurot meeldetuletustasu rakendub alates teisest meeldetuletusest

2% (min 35 eurot)
15 eurot
1,50 eurot
tasuta
lepingus fikseeritud määr
5 eurot 2

Remondilaen1
Kehtiv alates 01.10.2021
Lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummast)
Lepingu muutmise tasu
Lepingu igakuine haldustasu
Ennetähtaegne tagastamine
Muud tasud
Viivisemäär
Võla menetlemise tasu
osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus
1
2

2% (min 35 eurot)
15 eurot
1,50 eurot
tasuta
lepingus fikseeritud määr
5 eurot 2

Väike-, auto-, remondi-, reisi- ja refinantseerimislaenu väljastab Coop Finants AS.
5 eurot meeldetuletustasu rakendub alates teisest meeldetuletusest

Reisilaen1
Kehtiv alates 01.10.2021
Lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummast)
Lepingu muutmise tasu
Lepingu igakuine haldustasu
Ennetähtaegne tagastamine
Muud tasud
Viivisemäär
Võla menetlemise tasu
osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus
1
2

2% (min 35 eurot)
15 eurot
1,50 eurot
tasuta
lepingus fikseeritud määr
5 eurot 2

Väike-, auto-, remondi-, reisi- ja refinantseerimislaenu väljastab Coop Finants AS.
5 eurot meeldetuletustasu rakendub alates teisest meeldetuletusest

Refinantseerimislaen1
Kehtiv alates 01.10.2021
Lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummast)
Lepingu muutmise tasu
Lepingu igakuine haldustasu
Ennetähtaegne tagastamine
Muud tasud
Viivisemäär
Võla menetlemise tasu
osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus
1
2

2% (min 35 eurot)
15 eurot
1,50 eurot
tasuta
lepingus fikseeritud määr
5 eurot 2

Väike-, auto-, remondi-, reisi- ja refinantseerimislaenu väljastab Coop Finants AS.
5 eurot meeldetuletustasu rakendub alates teisest meeldetuletusest

Järelmaks1
Kehtiv alates 01.10.2021
Lepingutasu
Lepingu haldustasu
Intressimäär
Lepingu muutmise tasu
Ennetähtaegse tagastamise tasu

15 eurot
0,90 eurot
alates 11,9% järelmaksu laenusummalt/aastas
15 eurot
0,5% tagastatavalt summalt, kui lepingu lõpuni on
jäänud vähem kui aasta
1% tagastatavalt summalt, kui lepingu lõpuni on
jäänud rohkem kui aasta

Tasu meeldetuletuse saatmise eest seoses tagasimaksete tasumise
viivitusega
1
2

5 eurot 2

Järelmaksu väljastab Coop Finants AS
5 eurot meeldetuletustasu rakendub alates teisest meeldetuletusest

Liising
Kehtiv alates 01.10.2021
Lepingute sõlmimisega seotud tasud
Lepingu sõlmimine
Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu jääkmaksumusele
Võlakokkuleppe sõlmimine

1% liisingueseme maksumusest (min 190 eurot)
150 eurot
150 eurot

Lepingute muudatustega seotud tasud
Intressimäära/maksegraafiku/maksepäeva/lõpptähtaja muutmine
Maksepuhkus
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine
Muud lepingutingimuste muudatused

150 eurot
150 eurot
150 eurot
150 eurot

Lepingupoolte kokkuleppel lepingu ennetähtaegse lõpetamise ja
krediidisumma tagastamisega seotud tasud
1) Krediidisumma ennetähtaegne tagastamine kapitalirendi tüüpi lepingu
puhul:
a) fikseeritud intressimääraga leping:
kui lepingu lõppemiseni on 1 aasta või vähem
-

kui lepingu lõppemiseni on rohkem kui aasta

b)

fikseerimata intressimääraga leping

2) Krediidisumma ennetähtaegne tagastamine kasutusrendi tüüpi lepingu
puhul, kui klient soovib liisingueseme omandada:
a) fikseeritud intressimääraga leping

kuni 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstavast
krediidisummast
kuni 1% ennetähtaegselt tagasimakstavast
krediidisummast
tasuta (lepingu lõpetamisel on õigus nõuda intressi
krediidisumma kasutamise aja eest)

graafikujärgne intresside summa ennetähtaegse
tagasimakse ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel
perioodil

b)
-

fikseerimata intressimääraga leping:
kui lepingu ennetähtaegne lõpetamine toimub lepingu sõlmimisest 1 3-kuulisel etteteatmise korral tasuta; vähem kui 3aasta jooksul
kuulise etteteatamise korral järgneva 3 kuu intresside
summa
kui lepingu ennetähtaegne lõpetamine toimub 1 aasta peale lepingu liisingueseme omandiõiguse üleminekuga seotud
sõlmimist
dokumentide vormistamise tasu 100 eurot
3) Lepingu ennetähtaegne lõpetamine lepingupoolte kokkuleppel ja
150 eurot (lisandub lepingu ennetähtaegse
liisingueseme müük koostööpartnerile
lõpetamisega seotud tasule)
Muud tasud
Lepingu lõpetamisega seotud dokumentide vormistamine kasutusrendi tüüpi
lepingu korralisel lõppemisel, kui klient soovib liisingueseme omandada
Notariaalse volikirja väljastamine
Lihtkirjaliku volikirja väljastamine/Transpordiameti e-teeninduses tehingu
vormistamine
Liisingueseme väljaostuarve tühistamine või muutmine kliendi soovil
Saldokinnitus/saldovõrdlusteatis
Kliendi soovil korduva maksegraafiku või arve vormistamine ja edastamine
posti või e-posti teel
Dokumentide päringu menetlemine (nt arhiveeritud dokumendid)
Võlateatised, trahvid, menetlustasud
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse (nt kindlustuse) korduva
teatise hüvitis lepingu kehtivuse ajal

100 eurot 1
150 eurot (lisanduvad notaritasud, riigilõiv jms kulu)*
10 eurot 1
25 eurot 1
10 eurot 1
10 eurot 1
50 eurot 1

5 eurot (suureneb iga solidaarvõlgniku või tagatise
andja kohta sama summa võrra)

Sissenõudmiskulude hüvitis pärast lepingu lõppemist
Leppetrahv liisingueseme tähtajaks tagastamata jätmise eest
Kindlustusjuhtumi käsitlus
Parkimistingimuste, liikluseeskirja või muu õigusakti rikkumisest tuleneva
nõude (sh sõiduki teisalduskulude nõude) menetlemine
Viivismäär

seadusega kehtestatud määras ning vastavalt nõude
suurusele
50 eurot päevas
100 eurot
75 euro 1 (lisanduvad tekkinud kulud)
lepingus fikseeritud viivisemäär 360 päevase aasta
baasil

Autolaen 2
Lepingute sõlmimisega seotud tasud
Lepingu sõlmimine
Võlakokkuleppe sõlmimine

Vastavalt kokkuleppele
150 eurot

Lepingute muudatustega seotud tasud
Intressimäära/maksegraafiku/maksepäeva/lõpptähtaja muutmine
Maksepuhkus
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamine
Muud lepingutingimuste muudatused

150 eurot
150 eurot
150 eurot
150 eurot

Lepingupoolte kokkuleppel lepingu ennetähtaegse lõpetamise ja
krediidisumma tagastamisega seotud tasud
Krediidisumma ennetähtaegne tagastamine:
kui lepingu lõppemiseni on 1 aasta või vähem
-

kui lepingu lõppemiseni on rohkem kui aasta

Muud tasud
Saldokinnitus/saldovõrdlusteatis
Kliendi soovil korduva maksegraafiku või arve vormistamine ja edastamine
posti või e-posti teel
Dokumentide päringu menetlemine (nt arhiveeritud dokumendid)
Võlateatised, trahvid, menetlustasud
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse (nt kindlustuse) korduva
teatise hüvitis lepingu kehtivuse ajal
Sissenõudmiskulude hüvitis pärast lepingu lõppemist
Viivismäär

1

sisaldab käibemaksu

2

Autolaenu väljastab Coop Liising AS

kuni 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstavast
krediidisummast
kuni 1% ennetähtaegselt tagasimakstavast
krediidisummast

10 eurot 1
10 eurot 1
50 eurot 1

5 eurot (suureneb iga solidaarvõlgniku või tagatise
andja kohta sama summa võrra)
seadusega kehtestatud määras ning vastavalt nõude
suurusele
lepingus fikseeritud viivisemäär 360 päevase aasta
baasil

Lisateenused
Kehtiv alates 01.11.2022
SMS-teenus
Liitumistasu
Igakuine hooldustasu
Infopäring SMS-i teel teenusnumbrile 15980
Infopäring kõnenumbrile 5661 5980
Teavitamine SMS-i teel kontomuutustest (üks teavitus võib sisaldada infot
mitme kontomuutuse kohta)
Järelepärimised välispankadest
Kuni 12 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta
Rohkem kui 12 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta

tasuta
tasuta
0,20 1
0,20
0,20 eurot/teavitus

20 eurot + tegelikud kulud
32 eurot + tegelikud kulud

Tõendid, õiendid, teatised, kinnitused, koopiad (lisanduvad edastamise
tasud)
Eestikeelsed, võõrkeelsed
Koopia kuni 12 kuud vanast dokumendist
Koopia enam kui 12 kuud vanast dokumendist
Maksekorralduse väljatrüki kinnitamine
SWIFT koopia väljastamine

6 eurot/lk
2 eurot/lk
6 eurot/lk
0,50 eurot/maksekorraldus
10 eurot

Edastamise tasud
E-postiga
Postiga Eesti piires
Postiga välismaale
Kulleriga

1,60 eurot/dokument
1,60 eurot/lk (min 3,20 eurot)
3,20 eurot/lk (min 5 eurot)
6,50 eurot + tegelik kulleri kulu

Vastamine kohtu ja/või kohtutäituri päringule, mis on seotud
andmebaasidest andmete kogumise ja/või sorteerimisega

20 eurot/tund (min 5 eurot/päring)

Arveldusteenuste ületoomine

tasuta

Smart-ID seadistamine pangakontoris

10 eurot ühe seadme kohta

Konsultatsioonitasu

32 eurot/tund

1

Võetakse kliendi mobiilioperaatori poolt

