TÜÜPILISTE MAKSETEENUSTE HINNAKIRI
FÜÜSILISTELE ISIKULE (TARBIJALE)

Esitatud hinnakiri sisaldab teavet ainult kõige tüüpilisemate maksekontoga seotud makseteenuste tasude kohta. Täieliku teabega
makseteenuste, nende tasude ja lepingutingimuste kohta on võimalik tutvuda Panga kodulehel www.tbb.ee.

Kontoga seotatud üldteenused
№

Teenus

1.

Konto avamine ja haldamine

Tasu

1.1. Konto avamine
Eesti resident

tasuta

Euroopa Liidu riikides registreeritud mitteresidendid (v.a. Küpros, Malta, Suurbritannia)

100 EUR

Teistes riikides registreeritud mitteresidendid (k.a. Küpros, Malta, Suurbritannia

100 EUR

1.2. Konto haldamistasu

2.

Eesti resident

tasuta

Euroopa Liidu riikides registreeritud mitteresidendid (v.a. Küpros, Malta, Suurbritannia)

100 EUR aastas

Teistes riikides registreeritud mitteresidendid (k.a. Küpros, Malta, Suurbritannia

100 EUR aastas

Maksed (v.a.kaardimaksed)
Maksekorraldus Eesti sisene (SEPA)
Eraisik *

0.20 EUR

Maksekorraldus (SEPA)
Eraisik *

0.20 EUR

Maksekorraldus Kolmandate riikide vaheline (mitte SEPA)

3.

4.

Eraisik

9.20 EUR

Püsikorraldus (E-arve)

teenust ei pakkuta

Deebetkaardiga varustamine
Esimese kaardi väljastamine

tasuta

Lisakaardi väljastamine

3 EUR

Deebetkaardi asendamine

3 EUR

Igakuine kaardi hooldustasu *

1 EUR

Krediitkaardiga varustamine
Aastatasu
Mastercard Standard

26 EUR aastas

Mitteresidentidele

52 EUR aastas

Personaalpanganduse klientidele

6.40 EUR aastas

Mastercard Gold

128 EUR aastas

Mitteresidentidele

195 EUR aastas
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Personaalpanganduse klientidele
5.

13 EUR aastas

Sularaha sissemaksmine ja väljavõtmine kontoris

5.1. Sularaha sissemaksmine kontoris
Eraisikud

üle 3000 EUR päevas - 0.2%
summast

Eraisikud

kuni 3000 EUR päevas tasuta

5.2. Sularaha väljavõtmine kontoris

6.

Eraisikud kuni 500 EUR päevas

tasuta

Eraisikud üle 500 EUR päevas

0.4% summast, min 5 EUR

Deebetkaardiga väljavõtmine
Sularaha väljavõtt sularahaautomaadist Eestis ja Eurotsooni riikides

7.

Eraisik

1 eur (Eestis 1 kord tasuta)

Sularaha väljavõtt välismaal (v.a. Eurotsoonide riikides)

2.5% summast + 2 EUR

Sularaha väljavõtt muude pangade kontoritest

2.5% summast

Krediitkaardiga väljavõtmine
Sularaha väljavõtt sularahaautomaadist

8.

Eraisik

2.5% summast + 2 EUR

Sularaha väljavõtt muude pangade kontoritest

2.5% summast

Internetipanga leping
Liitumistasu

* Personaalpanganduse klient – tasuta.

tasuta
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Lisa 1. Tüüpiliste makseteenuste sõnastik

1

Mõiste

Definitsioon

Konto haldamine

Kontohaldur haldab kliendi kasutatavat kontot.

Deebetkaardiga varustamine

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

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.

Maksekorraldus Eesti sisene (SEPA) 1

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

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.

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.

Püsikorraldus (E-arve)

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.

Sularaha väljavõtmine

Klient võtab kliendikontolt sularaha välja.

Sularaha sissemaksmine

Klient maksab sularaha maksekontole sisse.

Internetipanga leping

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

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

