Ärikliendi hinnakiri 2020-11-30 – 2021-11-29

Ärikliendi hinnakiri, alates 30.11.2020

Ärikliendi arvelduspaketid
Arvelduspakett 10

Arvelduspakett 10

Kuutasu

3€

Euromaksed

10 makset tasuta

Pangasisesed maksed Luminor Eesti kontodele

Tasuta

Visa Business deebetkaardi hooldustasu

Üks kaart tasuta

Piiramatu hulk arvelduskontosid

Tasuta

Piiramatu hulk internetipanga kasutajaid

Tasuta

Smart-ID

Tasuta

Arvelduspakett 25

Arvelduspakett 25

Kuutasu

7€

Euromaksed

25 makset tasuta

Pangasisesed maksed Luminor Eesti kontodele

Tasuta

Visa Business deebetkaardi hooldustasu

Üks kaart tasuta

Piiramatu hulk arvelduskontosid

Tasuta

Piiramatu hulk internetipanga kasutajaid

Tasuta

Smart-ID

Tasuta

Arvelduspakett 50

Arvelduspakett 50

Kuutasu

13 €

Euromaksed

50 makset tasuta

Pangasisesed maksed Luminor Eesti kontodele

Tasuta

Visa Business deebetkaardi hooldustasu

Üks kaart tasuta

Piiramatu hulk arvelduskontosid

Tasuta

Piiramatu hulk internetipanga kasutajaid

Tasuta

Smart-ID

Tasuta

Arvelduspakett 150

Arvelduspakett 150

Kuutasu

29 €

Euromaksed

150 makset tasuta

Pangasisesed maksed Luminor Eesti kontodele

Tasuta

Visa Business deebetkaardi hooldustasu

Üks kaart tasuta

Piiramatu hulk arvelduskontosid

Tasuta

Piiramatu hulk internetipanga kasutajaid

Tasuta

Smart-ID

Tasuta

Konto avamine

Konto avamine

Konto avamine (1)
Eesti residentidele

Tasuta

Konto avamine Luminor grupi kliendile, EV
mitteresident (2)

100

Teiste riikide residentidele

Vastavalt sõlmitud lepingule, min 1000 €

E-raha asutuste, makseasutuste ja pankade
esitatud dokumentide esmane kontroll

Vastavalt sõlmitud lepingule, min 1000 €

Mitte-EU riigi residendist aktsionäri andmete
kontrollimine (3)

500 €

Konto avamine Luminori grupi pankades (2) (4)

Vastavalt lepingule vähemalt 300 €

(1) Tasud makstakse ette ja neid ei tagastata
(2) Luminor gruppi kuuluvad Luminor Bank AS Läti filiaal ja Luminor Bank AS Leedu filiaal
(3) Tasu võetakse juriidilistelt isikutelt, kes on registreeritud Eesti Vabariigi Äriregistris ja mille aktsionär ei ole EL-i
resident ning kellele kuulub vähemalt 25 protsenti varast / aktsiatest / hääleõigustest, tasu makstakse enne andmete
kontrollimist ja otsuse tegemist, sõltumata sellest, kas ärisuhteid alustatakse / jätkatakse.
(4) Seda teenust saavad kasutada ainult Luminor Bank AS Eesti kliendid

Konto hooldus

Konto hooldus

Konto hooldus kuutasu

Tasuta

Konto hooldustasu aastas mitte EU riikide,
Küprose, Malta, Gibraltari juriidilistele isikutele

750 €

Kuutasu e-raha asutustele, makseasutustele ja
pankadele

500 €

Kontojäägi tasu finantsinstitutsioonidele (1)
-konto jääk ületab 1 000 000 EUR -konto jääk
ületab 10 000 000 SEK -konto jääk ületab 7 500
000 DKK -konto jääk ületab 1 000 000 CHF
-konto jääk ületab 116 000 000 JPY -konto jääk
ületab 25 500 000 CZK

Vastava riigi keskpanga kehtestatud aastane
hoiuseintress (2) miinus 0,30 protsenti (tegelike
päevade arv/360)

Kontojäägi kuutasu muude juriidiliste isikute
jaoks, kui pank teatab kliendile isiklikult 30
kalendripäeva ette: konto jääk 10 000 000 EUR konto jääk 95 000 000 SEK - konto jääk 75 000
000 DKK - konto jääk 10 000 000 CHF - konto
jääk 1 320 000 000 JPY - konto jääk 255 000 000
CZK

Vastava keskpanga kehtestatud aastane
intressimäär (2) (tegelik / 360)

Arvelduskonto sulgemine ja pangasuhte
lõpetamine panga algatusel (3)

kuni 100 €

(1) Finantsinstitusioonideks loetakse fondivalitsejaid, investeerimis- ning pensionifonde, kindlustusandjaid ja
krediidiasutusi. Eelnimetatust väiksema konto jäägi korral kontojäägi tasu ei kohaldata. Kontojäägi tasu ei kohaldata,
kui keskpanga intressimäär vastavas valuutas muutub positiivseks. Arvestatud arvelduskonto jäägi tasu debiteeritakse
kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 2. pangapäeval.
(2) Vastava riigi keskpanga poolt kehtestatud arvestuse aluseks olev hoiuseintress on järgmine:
• EUR puhul – ECB deposit facility rate,
• SEK puhul – Sveriges Riksbank repo rate,
• DKK puhul – Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
• CHF puhul – Swiss National Bank negative interest rate,
• JPY puhul – Bank of Japan complementary deposit facility rate,
• CZK puhul – Czech National Bank deposit facility rate.
(3) Tasu rakendatakse kui klient ei reageeri 6 kuu jooksul panga poolt edastatud teatele, mille pank on kliendile
saatnud seoses Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmisega.

Konto väljavõtted

Konto väljavõtted

Väljavõte kliendi nõudmisel:
- Pangakontorist

0,30 € / lehekülg, min 5 €

- Internetipangast (ei ole krüpteeritud)

Tasuta

- Internetipangast (digiallkirjastatud)

5€

- E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)

5€

- Posti teel (1)

0,30 € / lehekülg, min 5 €

(1) Lisandub postikulu

Digikanalid

Digikanalid

Igakuine haldustasu

tasuta

Web Service kanal

Web Service kanal

Esmane registreerimine ja ühendamine

50 €

Muudatused Web Service kanali lepingus

15 €

Kuuhooldustasu (maksete + pangakonto
andmed)

50 €

Kuuhooldustasu (pangakonto andmed)

25 €

Bridge

Bridge

Registreerimistasu

Tasuta

Digivõtme väljastamine ja asendamine

30 €

Igakuine haldustasu

15 €

Lisatasu iga lisatava firma eest

7,50 €

Lepingu muudatuse tasu

20 €

Väljaminevad maksed eurodes

Pangasisesed maksed

Pangakontoris või Klienditoes

Digikanalites

Pangasisene makse oma
Luminori kontode vahel Eestis

5€

Tasuta

Pangasisene makse Luminori
kontode vahel Eestis

5€

0,05 €

Juhised maksete tegemiseks eurodes siin.

Euromaksed Euroopa liikmesriikidesse

Pangakontoris või Klienditoes

Digikanalites

Euromaksed (1)

5€

0,38 €

Euromakse kiirmaksena (2)

20 €

10 €

(1) Maksed SEPA (Single Euro Payments Area) Euroopa Liidu ühtsete euromaksete piirkonnas. Liikmesriikide nimekiri
on leitav Euroopa Keskpanga veebilehelt.
(2) Euromaksed kiirmaksena TARGET2 arveldussüsteemiga liitunud pangad.
Juhised maksete tegemiseks eurodes siin.

Maksed eurodes väljaspoole Euroopa liikmesriike (1)

Pangakontoris või Klienditoes

Digikanalites

Tavaline makse SHA (2)

15 €

5€

Kiirmakse SHA (2)

21 €

11 €

Ekspressmakse SHA (2)

45 €

35 €

Tavaline makse OUR (3)

34 €

24 €

Kiirmakse OUR (3)

40 €

30 €

Ekspressmakse OUR (3)

55 €

45 €

(1) Maksed väljapoole SEPA liikmesriike.
(2) SHA (Jagatud kulud) - Maksejuhise täitmisega seotud kulud jagatakse maksja ja makse saaja vahel. Maksja tasub
kõik oma panga tasud ning makse saaja tasub saaja
panga ja maksevahendajate tasud (nimetatud tasud võidakse kinni pidada makse summast).
(3) OUR (maksja maksab) – Maksejuhise täitmisega seotud oma panga ja maksevahendajate kulud
maksab maksja, makse saaja panga kulud maksab makse saaja.
Kui OUR-makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava
makse jaoks panga hinnakirjaga ette nähtud tasusid, on pangal õigus lisanduvad kulud
täiendavalt debiteerida.
Pank ei vastuta kogu maksesumma jõudmise eest saaja kontole, vaid ainult selle maksesumma edasi maksmise eest
oma maksevahendaja kontolt.
OUR tasu tüüp on lubatud saaja konto korral, mis asub väljaspool EEA liikmesriike asuvas pangas.
Juhised maksete tegemiseks eurodes siin.

Väljaminevad maksed välisvaluutades

Pangasisesed maksed

Pangakontoris või Klienditoes

Digikanalites

Pangasisene makse oma
Luminori kontode vahel Eestis

5€

Tasuta

Pangasisene makse Luminori
kontode vahel Eestis

5€

0,05 €

Juhised maksete tegemiseks välisvaluutades siin.

Maksed välisvaluutades

Pangakontoris või Klienditoes

Digikanalites

Tavaline makse SHA (1)

15 €

5€

Kiirmakse SHA (1)

21 €

11 €

Ekspressmakse SHA (1)

45 €

35 €

Tavaline makse OUR (2)

34 €

24 €

Kiirmakse OUR (2)

40 €

30 €

Ekspressmakse OUR (2)

55 €

45 €

(1) SHA (Jagatud kulud) - Maksejuhise täitmisega seotud kulud jagatakse maksja ja makse saaja vahel. Maksja tasub
kõik oma panga tasud ning makse saaja tasub saaja
panga ja maksevahendajate tasud (nimetatud tasud võidakse kinni pidada makse summast).
(2) OUR (maksja maksab) – Maksejuhise täitmisega seotud oma panga ja maksevahendajate kulud
maksab maksja, makse saaja panga kulud maksab makse saaja.
Kui OUR-makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava
makse jaoks panga hinnakirjaga ette nähtud tasusid, on pangal õigus lisanduvad kulud
täiendavalt debiteerida.
Pank ei vastuta kogu maksesumma jõudmise eest saaja kontole, vaid ainult selle maksesumma edasi maksmise eest
oma maksevahendaja kontolt.
OUR tasu tüüp on lubatud saaja konto korral, mis asub väljaspool EEA liikmesriike asuvas pangas.
Juhised maksete tegemiseks välisvaluutades siin.

Laekuvad maksed

Laekuvad maksed

Laekuvad euromaksed SEPA-piirkonnast (1)

Tasuta

Laekuvad SHA maksed (2)

5,75 €

Laekuvad OUR maksed (3)

Free

(1) Maksed SEPA liikmesriikidest ja mis vastavad SEPA tingimustele. SEPA liikmesriikide nimekiri on leitav siit.
(2) SHA (Jagatud kulud) - maksejuhise täitmisega seotud kulud jagatakse maksja ja makse saaja vahel.
(3) OUR – saajalt laekumise eest tasu ei võeta. Pank ei vastutata juhul, kui saaja ei saa kogu maksesummat muudel
Pangast sõltumatutel põhjustel (korrespondentpangad / vahendavad pangad võivad ülekantud summast maha arvata
lisatasud).

Muud makseteenused

Püsikorraldused

Pangakontoris või Klienditoes

Digikanalites

Püsikorralduse sõlmimine

5€

Tasuta

E-arve püsimakse sõlmimine

5€

Tasuta

Muutmine ja tühistamine

5€

Tasuta

Püsikorraldus

Vastavalt hinnakirjale

Vastavalt hinnakirjale

E-arve püsimakse

N/A

Tasuta

Kontojäägi püsikorraldused

Teenuse avamine ja muutmine

Vastavalt kokkuleppele

Kuuhooldustasu

Vastavalt kokkuleppele

Ühekordse makse tasu

Vastavalt hinnakirjale

Palgamaksed

Pangasisene makse Luminori kontode vahel
Eestis

Tasuta

Euromaksed (1)

0,19 €

(1) Maksed SEPA (Single Euro Payments Area) Euroopa Liidu ühtsete euromaksete piirkonnas. Liikmesriikide nimekiri
on leitav Euroopa Keskpanga veebilehelt.

Muud teenused

SWIFT koopia ja XML sõnumi koopia

10 €

Maksejuhise kinnitus

10 €

Kinnitatud euromakse tühistamine, järelpärimine
või paranduste sisseviimine (makse sooritatud
Eestisse või SEPA-piirkonda) (1)

10 €

Kinnitatud välismakse tühistamine, järelpärimine
või paranduste sisseviimine :
kuni 6 kuud

30 € + lisatasu (2)

enam kui 6 kuud

65 € + lisatasu (2)

Maksejuhise koopia väljatrükk

3€

(1) SEPA liikmesriikide nimekiri on leitav siit.
(2) Lisatasu - maksja tasub täies ulatuses ka kõik maksevahendajate ja saaja panga teenustasud.

File-transfer teenused

SWIFT sõnum MT101

Teenuse aktiveerimine (kui MT 101 on saadetud
teise Nordea filiaali või Luminor Bank AS-i BIC
NDEALV2X ja NDEALT2X)

Tasuta

Teenuse aktiveerimine (kui MT 101 on saadetud
teise panka)

15 €

Teenuse kasutamine (kui MT 101 on saadetud
teise Nordea filiaali või Luminor Bank AS-i (BIC
NDEALV2X ja NDEALT2X)) Maksed vastavalt
maksete hinnakirjale

15 € / kuus

Arvelduskonto info (MT940, MT941, MT942)

Arvelduskonto info saatmine:
Teenuse aktiveerimine (kui MT940, MT941,
MT942 on saadetud teise Nordea filiaali või
Luminor Bank AS-i (BIC NDEALV2X ja
NDEALT2X))

Tasuta

Teenuse aktiveerimine (kui MT940, MT941,
MT942 on saadetud teise panka)

13 €

Teenuse kasutamine (kui MT940, MT941, MT942
on saadetud teise panka)

13 € / kuus

Arvelduskonto info vastuvõtmine
Teenuse aktiveerimine (kui MT940, MT941,
MT942 on vastu võetud teisest Nordea filiaalist
või Luminor Bank AS-st (BIC NDEALV2X ja
NDEALT2X))

Tasuta

Teenuse aktiveerimine (kui MT940, MT941,
MT942 on vastu võetud teisest pangast)

13 €

Teenuse kasutamine (kui MT940, MT941, MT942
on vastu võetud teisest pangast)

13 € / kuus

Arvelduskonto info (ISO 20022 XML formaat camt.052, camt.053)

Registreerimine

25 €

Kuuhooldustasu

25 €

Luminori e-kaubanduse portaal

Luminori e-kaubanduse portaal

Liitumine

Tasuta

Kuutasu

Tasuta

Süsteemsete pistikprogrammide kasutamine

Tasuta

Tehingute töötlemine

1,50% tehingu summast, min 0,15 €

Tehingute töötlemine (korporatiivkaardid ja
väljaspool Euroopa majandustsooni väljastatud
kaardid)

3% tehingu summast, min 0,30 €

Raport e-posti teel või teenuses

Tasuta

Tagasinõude menetluse tasu

15 €

Pangalink E-makse

Pangalink E-makse

Lepingutasu

60 €

Kuuhooldustasu

Tasuta

Tehingutasu

1% tehingu summast, min 0,13 €

Lepingu muutmine

15 €

Pangalink E-identifitseerimine

Pangalink E-identifitseerimine

Lepingutasu

60 €

Kuuhooldustasu

10 €

Lepingu muutmine

15 €

Maksekaartide teenindamine ettevõttes

Maksekaartide teenindamine ettevõttes

Komisjonitasu maksetehingu summalt %

Vastavalt kokkuleppele

Makseterminali renditasu kuus

Vastavalt kokkuleppele

Maksekaartide teenindamine internetis
Komisjonitasu maksetehingu summalt %

Vastavalt kokkuleppele

Laenud

Laenud

Lepingutasu:
- Stardilaen

1,50% laenusummast, min 300 € (e-kanalite
kaudu taotlemisel: 1,50% laenusummast, min
200 €)

- Teised laenutooted

1% laenusummast, min 300 € (e- kanalite kaudu
taotlemisel: 1% laenusummast, min 200 €)

Lepingu muutmise tasu:
- Stardilaen

1,20% laenusummast, min 300 € (e-kanalite
kaudu taotlemisel: 1,20% laenusummast, min
200 €)

- Teised laenutooted

1% laenusummast, min 300 € (e-kanalite kaudu
taotlemisel: 1% laenusummast, min 200 €)

Panga nõusolekute, kinnituste ja väljavõtete
väljastamine kliendi soovil (1)

Kokkuleppel, minimaalselt 45 € väljastatud
dokumendi kohta

Suurte äriklientide tasud lepitakse Kliendi ja Panga vahel individuaalselt kokku.
(1) Nõusolekud, kinnitused, väljavõtted koostatakse kuni 10 tööpäeva jooksul.

Liising

Liisinglepingute sõlmimisega seotud tasud

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

Sõiduautode ja tarbesõidukite
lepingu sõlmimise tasu

EI

1% soetamishinnast, min 200 €

Seadmete ja rasketehnika
lepingu sõlmimise tasu

EI

0,35% soetamishinnast, min
250 €

Sõlmitud liisinglepingute muudatustega seotud tasud

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

Liisingulepingu muudatuse
vormistamine (lepingu liigi
muudatus; liisinguperioodi
muutmine; maksegraafiku
tüübi muutmine; lepingu
üleandmine uuele
liisinguvõtjale;
baasintressitüübi muutmine)

EI

0,35% tasumata
jääkmaksumuselt, min 200 €

Maksekuupäeva muutmine
lepingulises maksegraafikus

EI

50 €; lepingu esimese kolme
kuu jooksul tasuta

Muudatus kehtiva liisinglepingu
tingimustes vara
kindlustuskohustuse osas

EI

50 €

Ujuva intressimääraga
liisinglepingu baasintressi
muutmine

EI

50 € (lepingu esemeks on
sõiduauto, kaubik,
mootorratas), 100 € (lepingu
esemeks on muu vara)

Liisinglepingu ennetähtaegne lõpetamine, vara müük kõrgema hinnaga

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

Liisinglepingu lõpetamine
Fikseerimata intressiga
liisingleping

EI

1,50% maksmata
jääkmaksumuselt min 200 €

Liisinglepingu lõpetamine
Fikseeritud intressiga
liisingleping

EI

1,50% maksmata
jääkmaksumuselt, min 200 €,
millele lisandub finantseerimise
katkestamise tegelik kulu (1)

Vara müük jääkmaksumusest
kõrgema hinnaga

EI

50 €, millele lisandub
liisingulepingu ennetähtaegse
lõpetamise tasu

(1) Finantseerimise katkestamise kulude arvestamisel lähtutakse baasintresside vahest (liisinglepingu baasintressi ja
lepingu muudatuse ajal kehtivate baasintresside vahe), liisinglepingu jääkväärtusest ja järelejäänud perioodist.
Tegemist on tegelike kuludega, mis tuleb liisingfirmal kanda kui fikseeritud intressiga liisingleping ennetähtaegselt
lõpetatakse.

Muud teenused

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

JAH

10 € (12 € KM-ga)

- tavakorras (3 tööpäeva),
sõiduki kasutamiseks või
tehingute vormistamiseks
liiklusregistris

JAH

100 € (120 € KM-ga)

- kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki
kasutamiseks või tehingute
vormistamiseks liiklusregistris

JAH

150 € (180 € KM-ga)

Vara allrendile andmise õiguse
kinnituskirja väljastamine

JAH

25 € (30 € KM-ga)

Liisingulepingute lisatagatiste
vabastamine

JAH

100 € (120 € KM-ga)
lisanduvad tegelikud kulud
(riigilõivud, notaritasud, vms)

Riiklike ja munitsipaalmaksude
ning parkimiskorra
trahvisummade tasumine

JAH

25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta
lisanduvad liisingfirma poolt
tegelikud kulud. (Käibemaks
lisandub ainult
administreerimise tasule)

Hüvitis sõiduki tähtaegse
tagastamisega viivitamise eest
(päevas)

EI

30 €

Lepingujärgse
kindlustuskohustuse rikkumine

EI

50 €

Võlgnevuse või muu tähtajaks
täitmata kohustuse teatise
saatmise hüvitis

EI

5€

Volikirja, lepingu koopia,
kordusarve, arvelduste
väljavõtte, tõendi,
saldokinnituse ja muu
lepinguga seotud dokumendi
väljastamine kliendi soovil
Notariaalsete volikirjade
vormistamine (koos notarikulu
ja riigilõivuga)

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

Võlalepingu sõlmimine

EI

300 €

Ennetähtaegselt ülesöeldud
lepingu ennistamine

EI

190 €

Liisingulepingu ülesütlemisel
tasu liisinguvara
tagastusteenuse eest

JAH

260 € (312 € KM-ga)

Paberarve väljastamise tasu

JAH

0,58 € (0,70 € KM-ga)

Maanteeameti e-teeninduses
omanikuvahetuse
registreerimine kui uus omanik
ei ole Luminor`i lepingu
osapool

JAH

50 € (60 € KM-ga) lisandub
riigilõiv

Maanteeameti e-teeninduses
vara registreerimine Luminor`i
nimele liisinguandja töötaja
poolt

JAH

50 € (60 € KM-ga) lisandub
riigilõiv

Faktooring

Faktooring

Lepingutasu

1,50% faktooringulimiidist, min 350 €

Faktooringulimiidi suurendamine /
faktooringulepingu tähtaja pikendamine

1,50% faktooringulimiidi suurendatavalt või
pikendatavalt summalt, min 200 €

Faktooringulepingu lisaks oleva ostjate loetelu
muutmine paberkandjal

100 €

Ostjalimiidi taotluse läbivaatamine, kinnitamine,
muutmine, pikendamine

min 65 €

Muu faktooringulepinguga seotud muudatus

min 200 €

Kirjaliku meeldetuletuse saatmine
faktooringukliendi ostjale tasumata arve/arvete
kohta

4€

Arve käsitlustasu

Alates 0,10% arve summast, min 3 €

Standardne saldokinnitus

15 €

Kliendi palvel ebastandardse raporti või kinnituse
koostamine

50 €

Arhiivist dokumendikoopiate väljastamine

15 € iga dokumendi eest

Mitteloovutatud nõude summa edasikandmine
kliendile

10 € + vastava maksega seotud hinnakirja
järgne tasu

Tasu ei sisalda käibemaksu

Pangakaardid

Kaardi tellimisega seotud teenustasud

Visa Business Debit

Visa Business Credit

Avamine, pikendamine,
sulgemine

Tasuta

Tasuta

Kuutasu

2€

5€

- postiga Eesti aadressile

Tasuta

Tasuta

- postiga välismaa aadressile

10 €

10 €

- Luminori
teeninduskeskusesse (1)

10 €

10 €

- kui kaart asendatakse enne
kehtivusaja lõppu

5€

5€

- kaardi tellimine kiirkorras (2)

25 €

25 €

Kaardi kättetoimetamine

Kaardi asendamine

Visa Business Debit ja Visa Business kaarte väljastame alates 01.12.2020.
(1) Teenustasu ei võeta kui klient tasub kaardi tellimise eest kiirkorras.
(2)Kui kaart telliti tööpäeval enne kella 12, jõuab see Tallinna kontoritesse järgmisel tööpäeval ja väljaspool Tallinna
asuvatesse kontoritesse ülejärgmisel tööpäeval pärast kaardi tellimist.

Tehingu tasud

Visa Business Debit

Visa Business Credit

2%

2%

- Luminori automaadist

0,50% summast (min 1 €)

2% summast (min 3,50 €)

- teistest automaatidest

2% summast (min 3,50 €)

2% summast (min 3,50 €)

Kuni 5000 € ühes kalendrikuus
tasuta, 0,30% summast mis
ületab 5000 €

Kuni 5000 € ühes kalendrikuus
tasuta, 0,30% summast mis
ületab 5000 €

- Luminori automaadist

Tasuta

Tasuta

- teiste pankade automaatidest

0,50 €

0,50 €

Konverteerimistasu
välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest (3)
Sularaha väljamakse

Sularaha sissemakse
- Luminori automaatides Eestis

Saldopäring

(3) Konverteerimistasu lisandub valuutavahetuskursile välisvaluutas tehtud tehingute puhul.

Krediit

Visa Business Debit

Visa Business Credit

Krediidilimiidi intress

N/A

18%

Krediidilimiidi muutmine

N/A

Tasuta

Intressivaba periood

N/A

Kuni 31 päeva

Muud teenustasud

Visa Business Debit

Visa Business Credit

Intress negatiivsele
kontojäägile

25%

25%

Kaardi kasutuslimiitide
muutmine kontoris ja
telefonipangas (kaardi
tellimisel kohaldatakse panga
poolt panga vaikimisi
kehtestatud limiiti)

10 €

10 €

Tehingu kviitungi koopia
tellimine

25 €

25 €

Investeeringud

Investeerimine väärtpaberitesse

Võlakirjadega kauplemine järelturul:
Võlakirjade esmaturul märkimine (1)

0,10% tehingu summast, min 50 €

Nasdaq CSDs registreeritud võlakirjade
märkimine

Tasu märgitud prospektis, min 3,20 €

Tehingud võlakirjadega (1)

0,20% tehingu summast, min 15 €

Indeksvõlakirjade müük järelturul (2)

0,20% müügihinnast

Aktsiatehingud ja ETF väärtpaberitega
kauplemine:
Eesti (1)

0,20% tehingu summast, min 3,20 €

Teised riigid (1)

0,50% tehingu summast (min 50 € / min 65 USD)

Kauplemine investeerimisfondidega: (3)
Müügitehingud mitte Nordea
investeerimisfondide osakutega

Komisjonitasu 1% tehingu summast (min 15 € /
20 USD)

Tehingud Nordea investeerimisfondide
osakutega

Komisjonitasu 1% tehingu summast (min 1 € /
1,30 USD)

(1) Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse ja korporatiivpanganduse klientidele.
(2) Tasu sisaldub võlakirja hinnas.
(3) Luminor Bank AS saab Investeerimisfondide halduritelt peibutisi (komisjoni) oma klientidele investeerimisfondi
osakute turustamise eest. Saadava tasu määr on erinevatel investeerimisfondidel erinev. Täpsem informatsioon
Luminor Bank AS-i poolt saadud ja makstud peibutiste kohta on avaldatud dokumendis „Peibutiste reeglid“, mis on
leitav panga kodulehel.

Väärtpaberikonto

Luminor Bank väärtpaberikonto avamine

Tasuta

Nasdaq CSD väärtpaberikonto avamine

25 €

Väärtpaberikonto sulgemine

Tasuta

Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu

Nasdaq CSD väärtpaberikonto, millel ei ole
väärtpabereid

8€

Nasdaq CSD väärtpaberikonto mitte-noteeritud
väärtpaberitega

8€

Nasdaq CSD väärtpaberikonto noteeritud
väärtpaberitega

0,004% väärtpaberite väärtusest, min 3 € ja max
1000 €

Luminor Bank väärtpaberikonto, millel
hoitakse:
Nordea indeksvõlakirju

Tasuta

Nordea investeerimisfondide osakuid

0,01% väärtpaberite väärtusest, min 1,60 €

Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria,
Belgia, Kanada, Taani, Euroclear (fikseeritud
tulu), Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong
Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Norra,
Poola, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits,
Suurbritannia, USA)

0,01% väärtpaberite väärtusest, min 1,60 €

Muude turgude globaalsed väärtpaberid

Kokkuleppel

Nordea Investment Funds S.A. ja Nordea Funds
Ltd poolt mittevalitsetavad fondid

0,15% väärtpaberite väärtusest, min 1,60 €

Väärtpaberikonto hooldustasu arvutatakse väärtpaberiportfelli väärtusest arvestuskuu viimase päeva seisuga ning
debiteeritakse kliendi arvelduskontolt järgneva kuu 15.kuupäevaks. Portfelli väärtuse arvutamisel võetakse aluseks
võlakirjade ja mittenoteeritud väärtpaberite puhul nominaalväärtus, aktsiate ja börsil kaubeldavate fondiosakute
puhul turuväärtus, fondiosakute puhul nende puhasväärtus (NAV). Kui viimane turuhind ei ole kättesaadav,
kasutatakse turuväärtuse leidmisel viimast kättesaadavat turuhinda. Kui ka varasem turuväärtus ei ole kättesaadav,
kasutatakse hooldustasu arvutamiseks nominaalväärtust. Hooldustasu ei arvutata Eestis registreeritud
väärtpaberitele, mille emitent on pankrotistunud või likvideerimisel vastavalt Nasdaq CSD SE-st saabunud
informatsioonile. Hooldustasu arvutatakse Eurodes. Väärtpaberite hooldustasu arvutamiseks, mis on emiteeritud muus
valuutas, kasutatakse Euroopa Keskpanga poolt avaldatud vahetuskurssi. Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub
käibemaks.

Muud väärtpaberitehingud

Luminor Bank Eesti sisene väärtpaberiülekanne

6€

Tehing määratud vastaspoolega

6€

Nasdaq CSD väärtpaberid:
FOP ehk makseta Nasdaq CSD
väärtpaberiülekanne
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne Nasdaq
CSD ja teise depositooriumi vahel
DVP ehk makse vastu Nasdaq CSD
väärtpaberiülekanne

4,50 €

18 €

3,20 €

Tehingud allolevate riikide mitte-Nasdaq CSD-s
registreeritud väärtpaberitega, kui tehingu
vastaspoole konto ei asu Luminor Bank Eestis:
Euroclear (fikseeritud tulu), Austria, Belgia,
Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia,
Holland, Poola, Hispaania, Šveits, Suurbritannia,
USA
Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan
Teised riigid

40 €

70 €
Kokkuleppel

Väärtpaberiülekanne kogu Nasdaq CSD
väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri
vahetus):
Teise kontohalduri juurde

15 €

Teise kontohalduri juurest Luminor Banka

Tasuta

Tühistamine/parandamine(1)

Vastava tühistatud/ parandatud tehingu
teenustasu

(1) Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest
trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.

Väljavõtted

Perioodiline Nasdaq CSD väärtpaberikonto
väljavõte:
Kalendriaasta kohta
Nasdaq CSD väärtpaberikonto väljavõte kliendi
soovil

Tasuta
5€

Väärtpaberikonto väljavõte ja seotud
dokumendid kliendi nõudmisel:
Pangakontorist

Tasuta

Internetipangast (ei ole digitaalselt allkirjastatud)

Tasuta

E-postiga (digitaalselt allkirjastatud,
krüpteeritud)

Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

5€

Muud väärtpaeritega seotud teenused

Pandi registreerimine Nasdaq CSD-s

15 €

Tehing Nasdaq CSDs panditud väärtpaberiga

15 €

Finantstagatise registreerimine Nasdaq CSD-s

35 €

Muud väärtpaberitega seotud teenused

Eraldi kokkuleppel

Tõendi väljastamine aktsionäride
üldkoosolekul/erakorralisel koosolekul
osalemiseks

20 € + tegelikud kulud

Pangale korralduse andmine vabatahtlikus
korporatiivses sündmustes osalemiseks vastavalt
kliendi sooviavaldusele

20 € + tegelikud kulud

Muud korporatiivsete sündmustega seotud
teenused eraldi kokkuleppel

Eraldi kokkuleppel

Akreditiivid

Importakreditiivid

Akreditiivi avamine

0,20% akreditiivi summast, min 125 €

Riskitasu (kui tagatud rahalise kattega)

1% aastas, min 80 €

Riskitasu (kui tagatud muu tagatisega)

kokkuleppel, min 80 € kuus

Akreditiivi tingimuste muutmine

80 €

Akreditiivi dokumentide käsitlemine (iga esitatud
dokumendikomplekti kohta)

0,10% dokumentide väärtusest, min 100 €

Maksetähtaja administreerimine

kokkuleppel, min 80 € kuus

Akreditiivi tingimustele mittevastavate
dokumentide käsitlemine (maksab akreditiivi
saaja)

90 €

Kauba omandiõiguse loovutamine (kui kaup on
saadetud panga nimele)

65 €

Akreditiivi või selle muudatuse näidise
koostamine

kokkuleppel, min 70 €

Päringu või muu informatsiooni käsitlemine
kliendi palvel

kokkuleppel, min 15 €

SWIFT sõnumi edastamine

kokkuleppel, min 15 €

Dokumentide käsitlemine ja edastamine
kullerteenusega (välis-/siseriiklik)

50 € / 15 €

Lepingu või selle muutmistasu

kokkuleppel

Eksportakreditiivid

Akreditiivi tingimuste teatamine

80 €

Akreditiivi tingimuste muutmisest teatamine

70 €

Akreditiivi dokumentide käsitlemine (iga esitatud
dokumendikomplekti kohta)

0,10% dokumentide väärtusest, min 100 €

Akreditiivi kinnitamine

kokkuleppel

Akreditiivi edasiavamine (1)

0,25% edasiavatava akreditiivi summast, min
100 €

Akreditiivi dokumentide diskonteerimine

kokkuleppel + käsitlemistasu 70 €

Akreditiivi või selle muudatuse näidise
koostamine või läbivaatamine

kokkuleppel, min 75 €

Päringu või muu informatsiooni käsitlemine
kliendi palvel

kokkuleppel, min 15 €

SWIFT sõnumi edastamine

kokkuleppel, min 15 €

Dokumentide käsitlemine ja edastamine
kullerteenusega (välis-/siseriiklik)

50 € / 15 €

(1) Lisaks edasiavamise tasule rakenduvad tavapärased ekspordiakreditiivi tasud

Dokumentaalne inkasso

Dokumentaalne inkasso

Inkasso käsitlemine

0,15% dokumentide väärtusest, min. 100 €

Inkasso tingimuste muutmine

65 €

Kauba omandiõiguse loovutamine (kui kaup on
saadetud panga nimele)

65 €

Päringu või muu informatsiooni käsitlemine
kliendi palvel

kokkuleppel, min 15 €

SWIFT sõnumi edastamine

kokkuleppel, min 15 €

Dokumentide käsitlemine ja edastamine
kullerteenusega (välis-/siseriiklik)

50 € / 15 €

Tasud rakenduvad import ja/või eksport dokumentaalse inkasso puhul.

Garantiid

Garantiid

Garantiikirja väljastamine

90 €

Riskitasu (kui tagatud tähtajalise deposiidi
pandiga)

1% aastas, min 40 €

Riskitasu (kui tagatud muu tagatisega)

kokkuleppel, min 25 € kuus

Garantiikirja väljastamine teise panga taotlusel

250 € + riskitasu kokkuleppel

Garantiikirja muudatus

90 €

Kiireloomulise garantiikirja/garantiikirja
muudatuse väljastamine (1)

80 €

Garantiikirja taotluse tühistamine

60 €

Garantiikirja või muudatuse näidise koostamine

80 €

Lisatasu kliendi poolt etteantud sõnastuses ja/või
tingimustega garantii väljastamise eest (2)

150 €

Garantii väljamaksenõude menetlemine

0,10% nõude summast, min 150 €

Teise panga poolt väljastatud garantiikirjast või
garantii muudatusest teatamine garantii saajale

80 €

Päringu või muu informatsiooni käsitlemine
kliendi palvel

kokkuleppel, min 15 €

SWIFT sõnumi edastamine

kokkuleppel, min 15 €

Dokumentide käsitlemine ja edastamine
kullerteenusega (välis-/siseriiklik)

50 € / 15 €

Lepingu või selle muudatuse tasu

kokkuleppel

(1) Lisandub garantii või garantii muudatuse väljastamise tasule. Kiireloomuline garantii või selle muudatus
väljastatakse ühe tööpäeva jooksul korrektse ja allkirjastatud taotluse kättesaamisest panga poolt. Taotluse esitamisel
peavad garantii või selle muudatuse väljastamiseks eelduslikud kõik tingimused olema täidetud.
(2) Lisandub garantii väljastamise tasule.

Kontsernikonto

Kontsernikonto

Kontsernikonto registreerimine (ühe
kontsernikonto kohta)

Vastavalt kokkuleppele, min 100 €

Kontsernikonto teenustasu maksekonto kohta

Vastavalt kokkuleppele, min 20 €

Siseintressi arvestamise kuutasu (ühe
kontsernikonto kohta)

Vastavalt kokkuleppele, min 7 €

Muudatused kontsernikonto struktuuris või
muudatused lepingus

Vastavalt kokkuleppele, min 26 €
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Muud tasud

Muud tasud

Kinnituse, koopia või tõendi väljastamine

5€

Kinnituskirja või sertifikaadi kiirtellimus

10 €

Koopia arhiveeritud pangadokumendist

10 €

Andmete edastamine e-posti teel (krüpteeritud)

5€

Mittestandardsed päringud

40 € tund / min 20 €

Auditpäring

25 €

Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata
kohustusega seoses kliendile teatise saatmine

5 € alates teisest meeldetuletusest

Viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt (1)

Seadusega kehtestatud viivise määr 360päevase aasta baasil

Viivise määr muudelt võlgnevustelt (1)

Seadusega kehtestatud viivise määr 360päevase aasta baasil

Viivise määr

0,20% päevas

Sularaha väljavõtmine eurodes Tallinna Liivalaia
või Tartu klienditeeninduskeskuses, min summa
20 000 € (2)

0,50% min 100 €

(1) EKP intressimäär + 8,05% aastas (0,022% päevas), kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär. EKP
intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, mis avaldatakse
Ametlikes Teadaannetes Eesti Panga poolt 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil).
(2) Teenus on kättesaadav ainult Tallinna Liivalaia ja Tartu klienditeeninduskeskustes Privaatpanganduse klientidele.

