
 

Pangateenuste hinnakiri rahvusvahelistele äriklientidele 

kehtiv alates 01.08.2018.a. 
 
 
Rahvusvaheliste äriklientide hinnakiri rakendub: 

1. Väljaspool Eestit registreeritud äriühingutele; 
2. Äriühingutele, mis on registreeritud Eestis, kuid mille seaduslik esindaja mitte Eesti kodanik ja/või omaniku ja/või tegelike 

kasusaajate hulka kuulub mitte Eesti resident (sh nii füüsiline kui ka juriidiline isik). 
2.1. Erandina rakendub seisuga 31.01.2018 kliendiks olevatele äriühingutele, mis on registreeritud Eestis, kuid mille 

seaduslik esindaja on mitte Eesti kodanik ja/või omaniku ja/või tegelike kasusaajate hulka kuulub mitte Eesti resident 
(sh nii füüsiline kui ka juriidiline isik), ainult konto haldamisega seotud tugevdatud hoolsusmeetmete kuutasu, muus 
osas rakenduvad nimetatud klientidele Ärikliendi hinnakirjas toodud hinnad.  

 
Teenustele, mida ei ole toodud välja rahvusvaheliste äriklientide hinnakirjas, kehtivad Ärikliendi hinnakirjas toodud hinnad. 

 
 
KONTODE AVAMINE EUR 
  
Maksekonto avamine  

Euroopa Liidus registreeritud juriidilisele isikule 225 eurot* 
väljaspool Euroopa Liitu registreeritud juriidilisele isikule 500 eurot * 

maksekonto aastane intressimäär 0% 
tugevdatud hoolsusmeetmete tasu 200 eurot 

Hoiukonto avamine tasuta 
* lisanduvad tegelikud kulud 

 
 
 
 
 
 
 

 

KONTODE HALDAMINE  

  
Kontode haldamine, Eestis registreeritud äriühing 25 eurot/kuus 
                                 Väljaspool Eestit registreeritud äriühing 40 eurot/kuus 

Tugevdatud hoolsusmeetmete kuutasu  0,01% käibest*, kuid mitte rohkem kui 1000 EUR 
kliendi kohta 

Kontode haldamine käibe puudumisel viimase 12 kuu jooksul 100 eurot/kuus 
Euroopa äriregistrist registrikaardi väljavõte 10 eurot (sh käibemaks 20%)+ tegelikud kulud 
Hoiustamise tasu   

EUR** 0,5% aasta baasil 
CHF*** 1,00% aasta baasil 

* Arvutatakse ettevõtte kuu käibest Coop Panga konto(de)l. Käibest arvatakse välja kliendi enda kontode vahelised kanded ja panga teenustasud.  
** 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 5 eurot 
internetipangas 2 eurot 
Eesti-sisene makse   

(eurodes )  

kontoris  

tavamakse 5 eurot 
kiirmakse 15 eurot 

internetipangas  

tavamakse 2 eurot 



 

kiirmakse 12 eurot 
makse laekumine 6 eurot  
maksejuhise tagasivõtmine pärast maksejuhise vastuvõtmist panga poolt (kui 
ei ole pangast välja saadetud) 

3,20 eurot 

maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate edastamine (kui 
makse on pangast välja saadetud) 

20 eurot 

(Välisvaluutas)  

kehtib muude välismaksete hinnakiri  

Euroopa makse  

kontoris 5 eurot 
internetipangas 2 eurot 
makse laekumine 6 eurot 
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 6 eurot  
makse laekumine täissumma saajale tasuta 
Piiriülese maksejuhise parandamine või tagasivõtmine pärast maksejuhise 
vastuvõtmist panga poolt (kui ei ole pangast välja saadetud) 

20 eurot 

Piiriülese maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate 
edastamine (kui makse on pangast välja saadetud) 

20 eurot + välispankade kulud 

Dokumentide käsitlemine makse teostamisel lisatasu 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 15 eurot + tegelikud kulud 
3-6 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta 20 eurot + tegelikud kulud 
rohkem kui 6 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta 35 eurot + tegelikud kulud 
Tõendid, õiendid, teatised, kinnitused, koopiad (lisanduvad edastamise tasud) 
Eestikeelsed ja võõrkeelsed 10 eurot/lk 
koopia kuni 12 kuud vanast dokumendist 2 eurot/lk  
koopia enam kui 12 kuud vanast dokumendist 6 eurot/lk 
kontol toimunud kuni 6 kuud vana tehingu kinnitamine 0,50 eurot/tehing 
maksekorralduse väljatrüki kinnitamine 0,50 eurot/maksekorraldus 
dokumendi väljastamine välja läinud või laekunud välismakse kohta 1,60 eurot/dokument 
SWIFT sõnumi/SEPA makse kinnitatud koopia väljastamine 15 eurot/dokument 
Edastamise tasud  

e-postiga 1,60 eurot/dokument 
postiga või faksiga Eesti piires 1,60 eurot/lk  (min 3,20 eurot) 
postiga või faksiga välismaale 3,20 eurot/lk (min 5 eurot) 
kulleriga 10 eurot + tegelik kulleri kulu 
Audiitorfirmade päringule vastamine  

eesti keeles 25 eurot 
võõrkeeles 100 eurot 
Volituse vormistamine (pangasisene) tasuta 
ID-kaardi lugeja 10 eurot + käibemaks 20% 
 


