
 

Pangateenuste hinnakiri rahvusvahelistele äriklientidele 
kehtiv alates 13.01.2018.a. 
 
Rahvusvaheliste äriklientide hinnakiri rakendub: 

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

omanike ja/või tegelike kasusaajate hulka kuulub mitte Eesti resident (sh nii füüsiline kui ka juriidiline isik). 
 
Teenustele, mida ei ole toodud välja rahvusvaheliste äriklientide hinnakirjas, kehtivad Ärikliendi hinnakirjas toodud 
hinnad. 
 
 
KONTODE AVAMINE EUR 
  
Arvelduskonto avamine  

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

arvelduskonto aastane intressimäär 0% 
tugevdatud hoolsusmeetmete tasu 200 eurot 

Hoiukonto avamine tasuta 
* lisanduvad tegelikud kulud 
  

KONTODE HALDAMINE  

  
Kontode haldamine, resident 25 eurot/kuus 
                          mitteresident 40 eurot/kuus 

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* 0,40% 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 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 10 eurot 
täissumma saajale*  30 eurot ** 
kiirmakse  15 eurot 
kiirmakse täissumma saajale*  35 eurot ** 

internetipangas 7 eurot 
täissumma saajale*  25 eurot ** 
kiirmakse  12 eurot 
kiirmakse täissumma saajale*  30 eurot ** 

USD, 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 

* 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 maksekontolt 
  

DEEBETKAART   
  
maksed kauplustes ja teenindusettevõtetes tasuta 
igakuine hooldustasu 1,20 eurot/kuus 
sularaha väljavõtmine ATM-ist Eestis ja riikides, kus on ametliku valuutana 
käibel euro 

2 eurot/tehing 

sularaha väljavõtmine ATM-ist riikides, kus ei ole ametliku valuutana käibel euro 2,5% summast + 2 eurot/tehing 
infopäring ATM-ist Eestis 0,40 eurot/päring 
esmase kaardi väljastamine tasuta 
kaardi asendamine kasutusaja lõppemisel tasuta 
kaardi asendamine enne vana kasutusaja lõppu 5 eurot* 
täiendava kaardi väljastamine 3 eurot 
kaardi saatmine postiga Eesti piires tasuta 
kaardi saatmine postiga välismaale 5 eurot 
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 
tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest 10 eurot** 
kaardi sulgemine kliendi soovil 10 eurot 
* tasuta, kui kaart on kulunud ja väljastamisest on möödunud 3 aastat 
** teenustasu kaardi valmistamise eest, kui leping on sõlmitud, kuid klient ei tule kaardile järele 3 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest 
  
KREDIITKAART  
  
Määratud maksega krediitkaart  

krediidilimiidi aastatasu 1% krediidilimiidist (min 20 eurot) 
igakuine hooldustasu (kaardi kohta) 1 euro 
krediidilimiidi muutmine 1% muudetavalt summalt (min 16 eurot) 
muude lepingutingimuste muutmine 16 eurot 
viivisemäär 0,1 % võlgnetavalt summalt päevas, 36,5% aastas 
väljavõtete saatmine posti teel 3,20 eurot 
infopäring ATM-ist Eestis 0,40 eurot/päring 
kaardi asendamine enne vana kasutustähtaja lõppu 6,50 eurot 
kaardi saatmine postiga Eesti piires tasuta 
kaardi saatmine postiga välismaale 5 eurot 
kaardi blokeerimine tasuta 
kaardi sulgemine kliendi soovil 15 eurot 
MasterCard abiteenuse kasutamine välismaal (kaardi blokeerimine, 
asenduskaart või sularaha kaardi kaotamisel) 

vastavalt MasterCard hinnakirjale 

sularaha väljavõtmine ATM-ist 2,5% summast + 2 eurot/tehing 
maksed kauplustes ja teenindusettevõtetes 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* 10 eurot* 
*  teenustasu kaardi valmistamise eest, kui klient ei tule kaardile järele 3 kuu jooksul alates kaardi valmimisest 
 

VÄÄRTPABERITEHINGUD* 
*Uutele klientidele tehinguid ei võimaldata.  
  
Väärtpaberikonto EVK-s  

väärtpaberikonto avamine  22,40 eurot 
väärtpaberikonto sulgemine 6,40 eurot 
Pangasisene väärtpaberikonto  

väärtpaberikonto avamine tasuta 
väärtpaberikonto sulgemine tasuta 
Kontohalduri vahetus 19  eurot 
Väärtpaberikonto hooldustasu *, **  

Eesti väärtpaberid****** 0,0025% (min 9 eurot)/kuus 
välisaktsiad 0,01% (min 32 eurot)/kuus 
välisvõlakirjad **** eraldi kokkuleppel  
tühja pangasisese või EVK väärtpaberikonto hooldustasu 9 eurot/kuus 
Tehingutasud reguleeritud turgudel ***  

Eesti väärtpaberid 0,25% (min 9,50 eurot) 
Läti väärtpaberid 0,5% (min  25 eurot) 
Leedu väärtpaberid 0,5% (min  25 eurot) 
Venemaa väärtpaberid 0,5% (min 160 eurot) 
välisvõlakirjad***** 0,25% 
Muud tehingutasud  

EVK-s registreeritud väärtpaberid  

makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 eurot 
makse vastu tehing reaalajalise arveldusega 11,20 eurot 
makseta tehing 4,80 eurot 
EVK-s registreeritud väärtpaberite esmamärkimine 3,20 eurot 
väärtpaberipandi registreerimine 13 eurot 
panditud väärtpaberite ülekanne 13 eurot  

Välisväärtpaberid (v.a. EVK kontol registreeritud)  

Coop Panga sisene makse vastu/makseta väärtpaberitehing 6,50 eurot 
tehingud vastaspoolega, kelle konto ei ole Coop Pangas *** 0,1% (min 50 eurot) 

Tehingud fondiosakutega  

EVK-s registreeritud fondiosakute märkimine/lunastamine 3,20 eurot 
välisfondide osakute märkimine/lunastamine 6,50 eurot 
EVK-s registreeritud fondiosakute vahetamine 4,80 eurot 
välisfondide osakute vahetamine 13 eurot 

Tehingu tingimuste muutmine/korralduse tühistamine (ainult kokkuleppel 
pangaga) 

vastava tehingu tasu 

Väärtpaberikonto väljavõtted**  

Coop Panga poolt väljastatavad väljavõtted  

pangakontorist 2 eurot 
postiga, faksiga 3 eurot 
e-postiga 1 eurot 

EVK väljastatavad väljavõtted  

päeva, dekaadi, kuu ja kvartali tehingute kohta 1,30 eurot 
kalendriaasta tehingute kohta tasuta 

Tehingu kinnitus tasuta 
Muud teenused **  

Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine eraldi kokkuleppel 
Soodsama tulumaksumäära taotlemine eraldi kokkuleppel 
* hooldustasu arvutatakse kontopõhiselt kalendrikuu eelviimase pangapäeva portfelli väärtuse alusel. Portfelli väärtuse leidmisel lähtub pank fondiosakute 
puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtusest või pangale viimasest 
teadaolevast hinnast. Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank nimiväärtusest. Väärtpaberikonto hooldustasu debiteeritakse kliendi väärtpaberikontoga 
seotud arvelduskontolt  kord kuus hiljemalt kuu viimasel pangapäeval 
** käibemaksuseadusest tulenevalt lisatakse teenustasule käibemaks 20% 
*** lisandub maakleri või välispankade võetud teenustasu, mis ületab Coop Panga teenustasu 
**** välisvõlakirjade hooldustasu arvutatakse kontopõhiselt üks kord kuus portfelli kuuluvate võlakirjade aasta keskmisest nominaalväärtuse jäägist 



 
***** tehingu minimaalne suurus on 50 000 EUR või 50 000 USD võlakirja nominaalis 
****** Kui Kliendi väärtpaberikontol on ainult likvideerimisel ja/või pankrotis Eesti ettevõtete väärtpaberid, mida hoitakse Eesti Väärtpaberikeskuses ning 
millele Eesti Väärtpaberikeskus hooldustasu ei rakenda, siis väärtpaberikonto hooldustasu ei võeta. Pärast nimetatud väärtpaberite kustutamist rakendub 
hooldustasu tavapärases korras. 
  

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 tasuta 
ID-kaardi lugeja 10 eurot + käibemaks 20% 
 


