Teenuste hinnakiri

Kontohalduri nimi: Coop Pank AS
Konto nimi: arvelduskonto
Kuupäev: 01.11.2018
•

Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest.
See aitab teil võrrelda neid tasusid teiste kontode samade tasudega.

•

Tasu võidakse võtta ka selliste kontoga seotud teenuste eest, mida selles dokumendis
loetletud ei ole. Täielik teave on kättesaadav Coop Pank AS kodulehel asuvas hinnakirjas
või esinduses.

•

Käesolevas dokumendis kasutatud terminite sõnastik on tasuta kättesaadav.

Teenus

Tasu

Kontoga seotud üldteenused
Konto haldamine

Konto avamine
Kontode haldamine
Konto haldamine tähtajalise hoiuse ja
lastehoiuse kliendile

Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriikide residentidele (sh Norra, Islandi,
Liechtensteini ja Šveitsi)
0,00 EUR
kalendrikuus
0,50 EUR
0,00 EUR
Aastatasu kokku

Konto avamine
Kontode haldamine
Konto haldamine tähtajalise hoiuse ja
lastehoiuse kliendile

6,00 EUR

Teiste riikide residentidele ja kodanikele*
ühekordne
100,00 EUR
kalendrikuus
0,50 EUR
0,00 EUR
Aastatasu kokku

106,00 EUR

* Tasu ei rakendata teistes riikides elavatele
Eesti kodanikele. Teiste riikide residendid ja
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kodanikud on isikud, kelle elukoha riigiks või
kodakondsuse riigiks ei ole Eesti või Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigid (sh. Norra,
Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi)

Maksed (v.a kaardimaksed)
Maksekorraldus Eesti sisene (SEPA)
Pangasisene makse
Eesti-sisene makse

Internetipank

0,00 EUR

Pangakontor

3,00 EUR

Internetipank

0,20 EUR

Pangakontor

3,00 EUR

Internetipank

0,20 EUR

Pangakontor

3,00 EUR

Internetipank

6,00 EUR

Pangakontor

10,00 EUR

Maksekorraldus (SEPA)
Euroopa tavaline makse

Maksekorraldus Kolmandate riikide
vaheline (mitte-SEPA)
Välismakse

Püsikorraldus
Lepingu sõlmimine

0,00 EUR

Pangasisene makse

0,20 EUR

Pangasisene makse hoiuse kontole

0,00 EUR

Eesti-sisene makse

0,20 EUR

E-arve püsimakse
Lepingu sõlmimine

0,00 EUR

Pangasisene makse

0,00 EUR

Eesti-sisene makse

0,20 EUR

Kaardid ja sularaha
Deebetkaardiga varustamine
[Deebetkaart; Coop deebetkaart]

Väljastamine

0,00 EUR

Hooldustasu kuus

1,50 EUR

Aastatasu kokku

18,00 EUR
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Krediitkaardiga varustamine
[Määratud tagasimaksega krediitkaart]

Väljastamine

0,00 EUR

Hooldustasu kuus

0,00 EUR

Krediidilimiidi aastatasu

1% krediidilimiidist
(min 20 eurot)

Aastatasu kokku
Aastane intress

[Vaba tagasimaksega krediitkaart]

min 20,00 EUR
0,00%

Väljastamine

0,00 EUR

Hooldustasu kuus

1,00 EUR

Aastatasu kokku

12 EUR

Aastane intress

18,00%

Sularaha väljavõtmine
Pangakontorist eurodes

0,5% (min 3 eurot)

Deebetkaardiga
Coop Sula

1 euro/tehing
1,20 euro/tehing*

Sularahaautomaadist Eestis ja riikides, kus
on ametliku valuutana käibel euro

2,5% summast + 2 eurot/tehing*

Sularahaautomaadist riikides, kus ei ole
ametliku valuutana käibel euro

*Võib lisanduda täiendav pangaautomaadi
operaatori teenustasu pangaautomaadi
kasutamise eest vastavalt operaatori
hinnakirjale.
Krediitkaardiga
Sularahaautomaadist

2,5% summast + 2 eurot/tehing

Sularaha sissemaksmine
Pangakontoris
EUR kupüürides oma arvelduskontodele
kokku kuni 1 000 eurot päevas
EUR kupüürides oma arvelduskontodele
üle 1 000 euro päevas

0,00 EUR
0,20% summast

EUR müntides
Alaealise arvelduskontole kokku kuni 100
eurot päevas (sh müntides)
Alaealise arvelduskontole üle 100 euro
päevas

2% summast (min 2,50 eurot)
0,00 EUR
kupüürides
müntides

0,20% summast
2% summast
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Võõrale arvelduskontole

0,25% summast (min 3 eurot)

Lastehoiuse kontole

0,00 EUR

Muud teenused
Internetipanga leping
Liitumine

0,00 EUR

Kuutasu

0,00 EUR

Arvelduspaketid
[Rahn]
Pakett sisaldab:
Kontode haldamine, Pangasisesed ja
Eesti-sisesed maksed internetipangas
eurodes, Euroopa maksed internetipangas,
Püsikorraldused internetipangas, E-arve
püsimaksedkorraldused internetipangas,
Deebetkaardi kuutasu, Coop Sula
deebetkaardiga kuni 500 EUR kuus tasuta,
Sularaha väljavõtmine deebetkaardiga
Eesti pangaautomaatidest kuni 200 EUR
kuus tasuta.

Juunior (kuni 18-aastane sh)
Liitumine
Kuutasu

0,00 EUR
0,00 EUR

Noor (alates 19-25-aastane sh)
Liitumine
Kuutasu

0,99 EUR
0,99 EUR

Tava (26-64 aastane sh)
Liitumine
Kuutasu

1,99 EUR
1,99 EUR

Seenior (alates 65-aastased ja vanemad)
Liitumine
0,99 EUR
Kuutasu
0,99 EUR
Arvelduspaketiga liitumise kuu eest klient
pangale kuutasu ei maksa.
[Rändrahn]
Pakett sisaldab:
Kontode haldamine, Pangasisesed ja
Eesti-sisesed maksed internetipangas
eurodes, Euroopa maksed internetipangas,
Püsikorraldused internetipangas, E-arve
püsimaksedkorraldused internetipangas,
Deebetkaardi kuutasu, Coop Sula
deebetkaardiga, Sularaha väljavõtmine
deebetkaardiga Eesti
pangaautomaatidest*, Sularaha
väljavõtmine deebetkaardiga
pangaautomaatides üle maailma*.

Liitumine

4,99 EUR

Kuutasu

4,99 EUR

Lõpetamise tasu

10 EUR

Arvelduspaketiga liitumise kuu eest klient
pangale kuutasu ei maksa.
Lõpetamise tasu kuulub tasumisele juhu, kui
pakett lõpetatakse paketi kehtivuse esimese
6 kuu jooksul.

*Pangaautomaatidest sularaha
väljavõtmise soodustused rakenduvad, kui
arvestuskuule eelneva 2 kalendrikuu
jooksul on kokku vähemalt 200 € ulatuses
tehtud Eesti kaupluste makseterminalides
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kaardimakseid või võetud Eesti
pangaautomaatidest välja sularaha. Võib
lisanduda täiendav pangaautomaadi
operaatori teenustasu pangaautomaadi
kasutamise eest vastavalt operaatori
hinnakirjale.
[Surfikas] (pakett noortele 7-25 a)*
Pakett sisaldab:
Kontode haldamine, Pangasisesed ja
Eesti-sisesed maksed internetipangas
eurodes, Makse kasutushoiuse kontolt
arvelduskontole etteteatamistähtajata,
Müntide vahetamine kupüürideks
(eurodes), Deebetkaardi kuutasu, Sularaha
väljavõtmine deebetkaardiga Eesti
pangaautomaatidest 5 korda kuus tasuta.

Kuutasu

0,00 EUR

Kuutasu

2,00 EUR

*Alates 02.10.2017 Surfika paketiga uusi
klienti ei liideta.
[Arveldaja]*
Pakett sisaldab:
Kontode haldamine, Pangasisesed maksed
internetipangas eurodes ja välisvaluutas,
Eesti-sisesed maksed internetipangas
eurodes, Euroopa makse internetipangas,
Püsikorraldused, E-arve
püsimaksedkorraldused, 1 deebetkaardi
kuutasu, Sularaha väljavõtmine
deebetkaardiga teiste pankade
sularahaautomaaatidest nii Eestis kui ka
välismaal esmase kaardi väljastamise
kalendrikuul ja sellele järgneval
kalendrikuul ja kui kaardi kasutamisele
eelneval kalendrikuul on kaardiga teostatud
makseid kokku vähemalt 100 euro eest.
*Alates 02.10.2017 Arveldaja paketiga uusi
klienti ei liideta.
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TÜÜPILISTE MAKSETEENUSTE LOETELUL PÕHINEV SÕNASTIK
Kehtib Coop Pank ASis alates 1.novembrist 2018 tarbijatele

Maksekonto
direktiivi kohane
ühtlustatud mõiste

Coop Pank ASi
lepingutes kasutatav
mõiste

Konto haldamine

Kontohaldur haldab kliendi kasutatavat kontot.

Arvelduskonto

Deebetkaardiga
varustamine

Kontohaldur pakub kliendile kliendikontoga seotud
maksekaardi. Iga kaarditehingu summa võetakse otse
ja kogu ulatuses kliendikontolt.

Deebetkaart;

Krediitkaardiga
varustamine

Kontohaldur pakub kliendile kliendi maksekontoga
seotud maksekaardi. Kokkulepitud perioodi
kaarditehingute kogusumma võetakse kokkulepitud
kuupäeval kliendi maksekontolt osaliselt või kogu
ulatuses. Kontohalduri ja kliendi vahelises
krediidilepingus määratletakse, kas klient peab
laenusummalt maksma intresse.

Coop deebetkaart
Määratud maksega
krediitkaart;
Vaba tagasimaksega
krediitkaart

Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha
kliendikontolt teisele kontole; riigisisene kliendimakse,
mis vastab SEPA nõuetele.

Eesti-sisene makse;

Maksekorraldus
(SEPA)

Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha
kliendikontolt teisele kontole; kliendimakse, kus
vähemalt üks osapool asub väljaspool Eesti Vabariiki
ja mis vastab SEPA nõuetele.

Euroopa ehk SEPA
makse

Maksekorraldus
Kolmandate riikide
vaheline (mitte
SEPA)

Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha
kliendikontolt teisele kontole; kliendimakse, kus
vähemalt üks osapool asub kolmandas riigis ja mis ei
vasta SEPA nõuetele.

Euroopa ehk SEPA
makse

Maksekorraldus
Eesti sisene (SEPA)1

Püsikorraldus / Earve

1

Definitsioon

Kontohaldur kannab regulaarselt kliendi juhise
kohaselt kindla summa kliendikontolt teisele kontole,
kus arve ja maksejuhise andmed on panka saadetud
Eesti e-arve formaadis ning e-arve kuvatakse kliendile
internetipangas.

Pangasisene makes

E-arve püsimakse

Sularaha
sissemaksmine

Klient maksab sularaha maksekontole sisse.

Sularaha
sissemaksmine

Sularaha
väljavõtmine

Klient võtab kliendikontolt sularaha välja.

Sularaha väljavõtmine

Internetipanga leping

Elektroonilise maksekanali pakkumine, mis võimaldab
kliendil teha maksetoiminguid interneti teel.

Internetipanga leping

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 260/2012 artikli 5 nõuetele ja sama määruse lisas sätestatud

