Erakliendi hinnakiri 2019-10-01 – 2020-09-30

Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019

Erakliendi arvelduspaketid
Erakliendi arvelduspaketid

Erakliendi arvelduspaketid

Erakliendi arvelduspakett

Erakliendi arvelduspakett Gold

Paketi kuutasu

2.20 €

6.50 €

Paketi kuutasu seeniorkliendile
(alates 60. eluaastast)

Tasuta

6.50 €

Deebetkaart

+

+

Mastercard Gold krediitkaart
(koos reisikindlustusega)

-

+

Internetipank

+

+

Pangasisene makse ja
euromakse internetipanga
vahendusel*

+

+

Mastercard Debit kaardiga
ristkasutusautomaatidest
Eestis sularaha väljavõtmine 1
(üks) kord kuus**

+

+

Sularaha väljavõtmine Luminori
automaatidest Eestis, Lätis,
Leedus ning Nordea
automaatidest Soomes,
Rootsis, Norras, Taanis ja
Venemaal

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus
tasuta. 0.3% summast, mis
ületab 2000 €

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus
tasuta. 0.3% summast, mis
ületab 2000 €

* Välja arvatud e-arve manuaalne tasumine teise panka ja püsikorraldused.
** Alates 2. (teisest) sularaha väljavõtu korrast rakendub teenustasu vastavalt pangakaartide hinnakirjale.

Arvelduskonto avamine

Arvelduskonto avamine

Konto avamine Euroopa Majanduspiirkonna
residentidele

tasuta

Arvelduskonto avamise taotluse ja dokumentide
kontroll residentidele, kes on väljaspoolt Euroopa
Majanduspiirkonna riike**

250 €

** Sealhulgas isikud, kes ei oma Eesti ID-kaarti või elamisluba.

Arvelduskonto sulgemine

Arvelduskonto sulgemine

Arvelduskonto sulgemine kliendi soovil

tasuta

Arvelduskonto sulgemine ja pangasuhte
lõpetamine panga algatusel*

kuni 100 eurot

* 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

0.3 € / lehekülg, min 5 €

Internetipangast (ei ole krüpteeritud)

Tasuta

Internetipangast (digiallkirjastatud)

5€

E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)

5€

Posti teel**

0.3 € / lehekülg, min 5 €

* Üks kord aastas konto väljavõte kliendi nõudmisel tasuta.
** Lisandub postikulu

E-pangandus

E-pangandus

Hind
Internetipank* - igakuine haldustasu

tasuta

Digivõtme väljastamine ja asendamine(2)

15 €

Nordea Codes aplikatsiooni kasutamine

tasuta

Maksed internetipangas

Vastavalt maksete hinnakirjale

Lukustunud digivõtme avamine kontoris

5€

*Alla 20-aastastele on internetipanga kasutamine tasuta.
(2) Üle 60 aastastele klientidele on Digivõtme registreerimine tasuta.

Laekuvad maksed

Laekuvad maksed

Hind
Laekuvad euromaksed (euromaksed Eestist ja
EU/EEA* liikmesriikidest)(1)

tasuta

Laekuvad maksed eurodes (välja arvatud
EU/EEA* liikmesriikidest) ja välisvaluutades
teistest välispankadest(1)

5.75 €

* Euroopa Majanduspiirkonna (EU/EEA) riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka,
Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu,
Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein ning Monaco ja
Šveits.
(1) Kui laekuv makse ei ole maksejuhises näidatud saaja konto valuutas, konverteerib pank makse summa
kontovaluutasse laekumise päeval Pangas kehtiva vahetuskursi alusel.

Väljaminevad euromaksed

Pangasisesed maksed

Pangasisene makse (mis tahes
valuutas) Luminori kontode
vahel Eestis(2)

Pangakontoris / Telefonipangas

Internetipangas

2€

tasuta

(2) Konto, mis on avatud Nordea Bank AB Eesti filiaali poolt kuni 30.09.2017 või konto, mis on avatud Luminor Bank
AS-i poolt pärast 01.10.2017 (BIC:NDEAEE2X). Siia alla kuuluvad kõik kontod, mille IBAN-i 5-11 tähemärgid on
„1700017“ (EExx1700017xxxxxxxxx).

Euromaksed Eestis ja EU/EEA liikmesriikides

Pangakontoris / Telefonipangas

Internetipangas

Euromakse Eestisse ja EU/EEA*
liikmesriikidesse(3)

3€

0.38 €

Euromakse kiirmaksena teise
panka Eestis

20 €

10 €

* Euroopa Majanduspiirkonna (EU/EEA) riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka,
Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu,
Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein ning Monaco ja
Šveits.
(3) Makse teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud enne kella 16:00.

Väljaminevad välismaksed

Välismaksed eurodes väljapoole EU/EEA riike, välismaksed välisvaluutas

Pangakontoris / Telefonipangas

Internetipangas

Välismakse(4)(7)

11.50 €

5€

Välismakse tasu tüübiga
”maksja maksab (OUR)”
(4)(5)(7)

30.50 €

24 €

Välismakse kiirmaksena(4)(7)

17.50 €

11 €

Välismakse kiirmaksena tasu
tüübiga ”maksja maksab
(OUR)” (4)(5)(7)

36.50 €

30 €

Sama väärtuspäevaga
välismakse(6)(7)

35 €

-

Sama väärtuspäevaga
välismakse tasu tüübiga
”maksja maksab (OUR)”
(5)(6)(7)

45 €

-

(4) Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismakse teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud
enne kella 16:00.
(5) 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. Tasu tüüp „maksja maksab (OUR)“ on lubatud juhul, kui saaja arvelduskonto on pangas, mis asub
väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
(6) Maksetüüp on saadaval järgmistes valuutades: EUR, USD – maksejuhise esitamise tähtaeg 15:00, NOK, SEK, GBP –
kell 14:00, DKK – kell 12:00.
(7) Maksja ja makse saaja panga poolt võetavatele teenustasudele võivad täiendavalt lisanduda
korrespondentpankade teenustasud. Eeltoodu kehtib nii „jagatud kuludega“ kui ka „maksja maksab“ algatatud
maksete suhtes ja tasu võivad võtta nii maksja kui makse saaja korrespondentpangad.

Välismaksed soodushinnaga

Makse Luminor AS Läti (BIC:
NDEALV2X, kontod algusega
LVXXNDEA) või Leedu
(BIC:NDEALT2X, kontod
algusega LTXX21400) filiaalis
avatud kontole(4)

Pangakontoris / Telefonipangas

Internetipangas

5.75 €

2€

(4) Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismakse teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud
enne kella 16:00.

Muud makseteenused

Makse püsikorralduse alusel

Pangakontoris / Telefonipangas

Internetipangas

Pangasisene makse
püsikorralduse alusel

tasuta

tasuta

Euromakse püsikorralduse
alusel Eestisse ja EU/EEA*
liikmesriikidesse

0.38 €

0.38 €

* Euroopa Majanduspiirkonna (EU/EEA) riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka,
Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu,
Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein ning Monaco ja
Šveits.

E-arve püsimakse teenus

Pangakontoris / Telefonipangas

Internetipangas

Lepingu sõlmimine, muutmine,
lõpetamine

tasuta

tasuta

E-arve püsimaksekorraldus –
pangasisene

tasuta

tasuta

E-arve püsimaksekorraldus –
teise panka

tasuta

tasuta

E-arve ühekordne maksmine –
pangasisene

-

tasuta

E-arve ühekordne maksmine –
teise panka

-

0.38 €

Muud maksetega seotud teenused

Hind
SWIFT koopia ja XML sõnumi
koopia

10 €

Maksejuhise kinnitus

10 €

Kinnitatud euromakse
tühistamine, järelpärimine või
paranduste sisseviimine
(makse sooritatud Eestisse või
EU/EEA* liikmesriikidesse)(11)

10 €

Kuni 6 kuu vanuse välismakse
parandamine, tühistamine või
järelpärimine(11)

30 €

Enam kui 6 kuu vanuse
välismakse parandamine,
tühistamine või
järelpärimine(11)

65 €

* Euroopa Majanduspiirkonna (EU/EEA) riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka,
Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu,
Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein ning Monaco ja
Šveits.
(11) Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada. Tasule võivad lisanduda saaja
panga teenustasud.

Laenud

Tarbimislaen, Autolaen

Hind
Lepingutasu

1.5% laenusummast, min 60 €

Igakuise maksetähtpäeva muutmine või laenuga
seotud arvelduskonto muutmine

50 €

Laenulepingu allkirjastamiseks peab Sul olema arvelduskonto Luminor Bank AS-is. Arvelduskonto avamise ja
kasutamisega seonduvate tasudega saad tutvuda siin.

Eluasemelaen, Ideelaen

Hind
Lepingutasu

1% laenusummast või täiendavast summast, min
300 €

Laenulepingu tingimuste muutmine*

200 €

Igakuise maksetähtpäeva muutmine või laenuga
seotud arvelduskonto muutmine

50 €

Laenu tagatisvaraga seotud toimingutele
nõusoleku andmine

35 €

Laenu osaline või täielik ennetähtaegne
tagastamine**

Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta,
muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt
summalt arvestatud kuni 3 kuu intress

Tagatise kindlustuspoliisi õigeaegselt esitamata
jätmise tasu

100 €

*Näiteks: muudatused laenu tagasimakse graafikus, tagatiste osas, laenu väljamaksmise tingimustes, laenu valuutas
jms.
**Ei ole kohaldatav fikseeritud baasintressimääraga või baasintressimäära tõusu piiranguga laenu puhul.

Arvelduslaen (uusi lepinguid ei sõlmita)

Hind
Limiiditasu aastas

1% limiidi summast, min 30 €

Limiidi suurendamine

1% täiendava limiidi summast, min 30 €

Limiidi vähendamine

Kord aastas tasuta

Laenulepingu muude tingimuste muutmine

1% limiidi summast, min 30 €

Lepingu lõpetamine

Tasuta

Õppelaen (uusi lepinguid ei sõlmita)

Hind
Laenulepingu tingimuste muutmine

5€

Intressimäär

5% aastas

Liising

Liisinglepingute sõlmimisega seotud tasud

Sõiduautode ja tarbesõidukite
lepingu sõlmimise tasu

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

EI

1% soetamishinnast, min. 200
€

Sõlmitud liisinglepingute muudatustega seotud tasud

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

Liisinglepingu muudatuse
vormistamine (lepingu liigi
muudatus, liisinguperioodi
muutmine, maksegraafiku
tüübi muutmine, lepingu
üleandmine uuele
liisinguvõtjale,
baasintressitüübi muutmine)

EI

160 €

Maksekuupäeva muutmine
lepingulises maksegraafikus

EI

50 €; lepingu esimese kolme
kuu jooksul tasuta

Muudatus kehtiva liisinglepingu
tingimustes vara
kindlustuskohustuse osas

EI

50 €

Muud muudatused kehtiva
liisinglepingu tingimustes

EI

50 €

Liisinglepingu ennetähtaegne lõpetamine, osaline ennetähtaegne tagasimakse,
vara müük kõrgema hinnaga

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

Kapitalirendi leping fikseeritud
intressiga: Lepingu lõppemiseni
on jäänud vähem kui 1 aasta

EI

0.5% ennetähtaegselt
tagasimakstavalt krediidi
summast

Kapitalirendi leping fikseeritud
intressiga: Lepingu lõppemiseni
on jäänud rohkem kui 1 aasta

EI

1 % ennetähtaegselt
tagasimakstavalt krediidi
summast

Kapitalirendi leping ujuva
intressiga

EI

Ennetähtaegse lõpetamise tasu
ei ole

Kasutusrendileping fikseeritud
intressiga

EI

Graafikujärgne intresside
summa ennetähtaegse
tagasimakse ja lepingu
lõppemise tähtpäeva vahelisel
perioodil

Kasutusrendileping ujuva
intressiga: 3-kuulise
etteteatamise korral

EI

Ennetähtaegse lõpetamise tasu
ei ole

Kasutusrendileping ujuva
intressiga: Vähem kui 3-kuulise
etteteatamise korral

-

3 kuu intresside maksete
summa. Tasu ei ole suurem kui
graafikujärgne intresside
summa ennetähtaegse
tagasimaksmise ja lepingu
lõppemise tähtpäeva vahelisel
perioodil

Vara müük jääkmaksumusest
kõrgema hinnaga

EI

50 €, millele lisandub
liisingulepingu ennetähtaegse
lõpetamise tasu

Muud teenused

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

Volikirja, lepingu koopia,
kordusarve, arvelduste
väljavõtte, tõendi ja muu
lepinguga seotud dokumendi
väljastamine kliendi soovil (v.a
maksegraafik)

JAH

10 € (12 € KM-ga)

Notariaalsete volikirjade
vormistamine (koos notarikulu
ja riigilõivuga) - tavakorras (3
tööpäeva), sõiduki
kasutamiseks või tehingute
vormistamiseks liiklusregistris kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki
kasutamiseks või tehingute
vormistamiseks liiklusregistris

JAH

100 € (120 € KM-ga) 150 €
(180 € KM-ga)

Vara allrendile andmise õiguse
kinnituskirja väljastamine

JAH

25 € (30 € KM-ga)

Liisingulepingute lisatagatiste
vabastamine

JAH

100 € (120 € KM-ga)

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€

Võlalepingu sõlmimine

EI

150 €

Ennetähtaegselt ülesöeldud
lepingu ennistamine

EI

190 €

Lisandub KM

Tasu määr ja summa

Liisinglepingu ülesütlemisel
tasu liisinguvara
tagastusteenuse eest

JAH

260 € (312 € KM-ga)
lisanduvad tegelikud kulud

Liisinguvõtja
võlgnevuse/maksmata
jääkmaksumuse saldode
kinnitamine liisinguvõtja soovil

EI

Tasuta

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

JAH

50 € (60 € KM-ga) lisandub
riigilõiv

Maanteeameti e-teeninduses
vara registreerimine Luminor
Liisingu nimele liisinguandja
töötaja poolt

JAH

50 € (60 € KM-ga) lisandub
riigilõiv

Hariduslaen

Hariduslaen

Hind
Lepingu muutmine

min 31,96 €

Intressimäär

9,5% aastas

Reservlaen

Reservlaen

Hind
Intressimäär

Nordea EUR Prime + marginaal

Marginaal (aasta baasil) - tavakliendile

4% aastas

Marginaal (aasta baasil) - kuldkliendile

2% aastas

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta,
muudel juhtudel 0.50 % laenusummast

Mastercard Debit

Mastercard Debit

Kuutasu - Alla 20-aastasele ja üle 60- aastasele
isikule (60 k.a.)

Põhikaart tasuta

Kuutasu - Muudele klientidele

1.50 € (3)

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal
(Arvesse võetakse kuu jooksul kinnituse saanud
tehingud)

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta 0.3%
summast, mis ületab 2000 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.30 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR) (2)

1.30 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori
sularahaautomaadis Eestis (1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

4€

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja

Tasuta

telefonipangas
Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR).
(3) Kuutasu ei võeta, kui kaardiga on sooritatud ostutehinguid vähemalt 600 euro eest kuus. Arvesse võetakse kuu
jooksul kinnituse saanud ostutehingud.

Mastercard Gold

Mastercard Gold

Hind
Kuutasu

5€

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal
(Arvesse võetakse kuu jooksul kinnituse saanud
tehingud)

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta 0.3%
summast, mis ületab 2000 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori sularahaautomaadis Eestis(1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

4€

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Hind
Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

13 €

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR)

Mastercard Platinum

Mastercard Platinum

Hind
Aastatasu

150

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal
(Arvesse võetakse kuu jooksul kinnituse saanud
tehingud)

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta 0.3%
summast, mis ületab 2000 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori sularahaautomaadis Eestis(1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

4€

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Hind
Priority Pass salongikülastus (alates 5.
külastuskorrast kalendriaastas)

27 €

Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

Tasuta

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR)

Mastercard Credit

Mastercard Credit

Hind
Kuutasu

1.40 € (3)

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori sularahaautomaadis Eestis(1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

4€

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Hind
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

13 €

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR).
(3) Kuutasu ei võeta, kui krediitkaardiga on sooritatud ostutehinguid vähemalt 400 euro eest kuus. Arvesse võetakse
kuu jooksul kinnituse saanud ostutehingud. Soodustus hakkab piisavas ulatuses ostude sooritamisel kehtima esimesel
kuul, kui krediitkaardile rakendub kuutasu.

Mastercard Stockmann

Mastercard Stockmann

Hind
Kuutasu

1.50 € (3)

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori sularahaautomaadis Eestis(1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

4€

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Hind
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

13 €

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR).
(3) Kuutasu ei võeta, kui kaardiga on sooritatud ostutehinguid vähemalt 150 euro eest kuus. Arvesse võetakse kuu
jooksul kinnituse saanud ostutehingud.

Mastercard PINS

Mastercard PINS

Hind
Kuutasu

2€

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori sularahaautomaadis Eestis(1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

4€

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Hind
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

13 €

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR).

Mastercard Finnair Plus

Mastercard Finnair Plus

Hind
Kuutasu

3 € (3)

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori sularahaautomaadis Eestis(1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

4€

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Hind
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

13 €

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR).
(3) Kuutasu ei võeta, kui krediitkaardiga on sooritatud ostutehinguid vähemalt 1000 euro eest kuus. Arvesse võetakse
kuu jooksul kinnituse saanud ostutehingud.

Maestro deebetkaart

Maestro deebetkaart

Hind
Kuutasu Alla 20-aastasele ja üle 60- aastasele
isikule (60 k.a.) Muudele klientidele

Põhikaart tasuta 1 €

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal
(Arvesse võetakse kuu jooksul kinnituse saanud
tehingud)

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta 0.3%
summast, mis ületab 2000 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.30 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.30 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori
sularahaautomaadis Eestis(1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

Tasuta

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Hind
Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR)

MC Standard

MC Standard

Hind
Aastatasu

30 €

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal
(Arvesse võetakse kuu jooksul kinnituse saanud
tehingud)

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta 0.3%
summast, mis ületab 2000 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.30 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

Tasuta

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Hind
Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

13 €

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR)

MC Gold

MC Gold

Hind
Aastatasu

96 €

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal
(Arvesse võetakse kuu jooksul kinnituse saanud
tehingud)

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta 0.3%
summast, mis ületab 2000 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.30 €

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

Tasuta

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Hind
Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

13 €

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR)

MC Topeltneto

MC Topeltneto

Hind
Kuutasu

3€

Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest
Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest Eestis

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal (käibel EUR)(2)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine teiste pankade
automaatidest välismaal

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja
arvatud meie kontoritest Eestis)

1.95 € + 2.5% tehingu summast

Sularaha sissemakse Luminori sularahaautomaadis Eestis(1)

Tasuta

Pangakaardi tellimine kiirkorras

35 €

Kaardi asendamistasu

Tasuta

Kaardi pikendamine

Tasuta

Kaardi sulgemine

Tasuta

PIN-koodi tellimine

Tasuta

Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja
telefonipangas

Tasuta

Krediidilimiidi muutmine

Tasuta

Hind
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud
kaarditehingu eest

2% summast

Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine

13 €

Paberarvete saatmine postiga

5€

Saldopäring teiste pankade automaatidest

0.35 €

Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal
(ajutise krediitkaardi väljastamine)

Tegelikud kulud, max 129 €

(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR)

Hoiused

Hoiused

Hind
Hoiuse avamine

Tasuta

Sularaha sissemaksmine hoiuse avamiseks

Tasuta

Sularaha sissemaksmine Lastehoiuse või oma
Reservhoiuse kontole kontoris

Tasuta

Ülekanne Lastehoiuse või oma Reservhoiuse
kontole pangakontoris ja internetipangas

Tasuta

Ülekanne oma hoiuse kontolt arvelduskontole esimene kord kuus (1)

Tasuta

Ülekanne oma hoiuse kontolt arvelduskontole kõik järgnevad korrad

0.30% summast, min 1.60 €

(1) Kui hoiustajal on enam kui üks reservhoius, on tasuta üks väljamakse kuus kõigi tema reservhoiuste kohta kokku.

Investeeringud

Väärtpaberikonto

Hind
Luminor Bank väärtpaberikonto avamine

Tasuta

Nasdaq CSD väärtpaberikonto avamine

4€

Väärtpaberikonto sulgemine

Tasuta

Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu

Hind
Nasdaq CSD väärtpaberikonto, millel ei ole
väärtpabereid

0.60 €

Nasdaq CSD väärtpaberikonto, millel hoitavate
väärtpaberite väärtus kokku on:
kuni 10 000 euro

0.60 €

üle 10 000 euro, kuid mitte üle 100 000 euro

1.50 €

üle 100 000 euro

3.50 €

Luminor Bank väärtpaberikonto, millel hoitakse:
Nordea investeerimisfondide osakuid või Nordea
indeksvõlakirju

Tasuta

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

0.15% väärtpaberite väärtusest

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

* Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud
arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.

Tehingud fondiosakutega

Hind
Aktsiafondid, segafondid ja fondifondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)

1%, min 1 €

Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)

1%, min 1 €

Ost püsikorralduse alusel

1%

Võlakirjafondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)

0.50%, min 1 €

Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)

0.50%, min 1 €

Ost püsikorralduse alusel

0.50%

Reserv- ehk rahaturufondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)

0.30%, min 1 €

Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)

0.30%, min 1 €

Ost püsikorralduse alusel

0.30%

Vahetustehing sama fondi allfondide vahel

3.20 €

Nordea Funds Ltd.valitsetavad fondid:
Aktsiafondid - Müük

1%

Võlakirjafondid - Müük

0.50 %

Indeksvõlakirjad:
Müük

Kolmanda osapoole, Nordea Bank AB (publ),
vahendustasu 0.2% nominaalväärtusest (tasu
sisaldub hinnas)

Tehing määratud vastaspoolega

6€

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

* Tehingutasu debiteeritakse tehinguvaluutas.

1%, min 25€

Väärtpaberitega kauplemine

Hind
Aktsiatehingud(5):
Eesti

0.20% min 3.20 €

Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani,
Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong,
Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Holland,
Norra, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia,
USA

0.20% min 20 €

Poola

0.30% min 30 €

Singapur

0.50% min 50 €

Teised turud

Kokkuleppel

Võlakirjatehingud:
Võlakirjade märkimine(5)

0.10% min 20 €

Nasdaq CSDs registreeritud võlakirjade
märkimine

Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €

Võlakirjatehingud järelturul(5)

Kohalik turg: 0.10% min 40 € Euroturu võlakirjad:
0.30% min 40 € Muud võlakirjad: vastavalt
lepingule, kuid mitte rohkem kui 2%, min 40 €

Muud väärtpaberitehingud:
Luminor Bank Eesti sisene väärtpaberiülekanne

6€

Nasdaq CSD väärtpaberid:
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne

4,5 €

FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne Nasdaq
CSD ja teise depositooriumi vahel

18 €

DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne

3.20 €

Hind
Tehingud allolevate riikide mitte-Nasdaq CSDs
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

40 €

Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan

70 €

Teised riigid

Kokkuleppel

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

15 €

Teise kontohalduri juurest Luminor Banka

Tasuta

Tühistamine/parandamine(4)

Vastava tehingu teenustasu

(4) Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest
trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.
(5) Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.

Väljavõtted

Hind
Perioodiline Nasadq CSD väärtpaberikonto
väljavõte:
Kalendriaasta kohta

Tasuta

Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga
(Eestis)

3€

Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga
(välismaale)

6.50 €

Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga

0.30 €

Nasdaq CSD väärtpaberikonto väljavõte
pangakontorist või faksiga

3€

Väärtpaberikonto väljavõte ja seotud
dokumendid kliendi nõudmisel:
Pangakontorist

Tasuta

Internetipangast (ei ole krüpteeritud)

Tasuta

Internetipangast (krüpteeritud)

5€

E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)

5€

* Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

Muud väärtpaberitega seotud teenused

Hind
Pandi registreerimine Nasdaq CSD-s

10 €

Tehing Nasdaq CSDs panditud väärtpaberiga

15 €

Muud väärtpaberitega seotud teenused

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

Pensionifondid

III samba pensionifond

Hind
Osakute ostmine

Pangasisese ülekande tasu

Osakute ostmine püsimaksekorralduse alusel

Püsikorralduse teenustasu

Osakute müük

3.20 €

Osakute vahetamine

3.20 €

Toiming seoses pensioni III samba osakute
pärimisega (hind avalduse kohta)

6€

Pensionifondi tehingutele kohalduvad vastava fondi prospektis kehtestatud väljalaske- ja tagasivõtmistasud

II samba pensionifondid ehk kohustuslik kogumispension

Hind
Sissemaksed:
Valikuavaldus

Tasuta

Pensionifondi osakute vahetamise avaldus

Tasuta

Päringutasu pangakontoris

1 € / lehekülg

Pensionikonto väljavõte:
e-postiga

Tasuta

posti teel

3€

Pärimine:
Avaldus päritud fondiosakute tagasimüügiks ja
kandmiseks pärija pensionikontole

22 €

Väljamaksed:
Ühekordse väljamakse avaldus

4€

Fondipensioni avaldus

6€

Fondipensioni muutmise avaldus

4€
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Muud tasud

Muud tasud

Hind
Tõend/kinnitus suletud ja avatud kontode ning
nende saldode kohta kontorist või
internetipangast

10 €

Kinnituskirja või sertifikaadi kiirtellimus

10 €

Koopia arhiveeritud pangadokumendist

10 €

Andmete edastamine e-posti teel (krüpteeritud)

5€

Infopäring

40 € tund / minimaalselt 20 €

Auditpäring

20 €

Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata
kohustusega seoses kliendile teatise saatmine

5 € alates teisest meeldetuletusest

Viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt **

Seadusega kehtestatud viivise määr 360päevase aasta baasil

Viivise määr muudelt võlgnevustelt **

Seadusega kehtestatud viivise määr 360päevase aasta baasil

Viivise määr

0.2% päevas

Sularaha väljavõtmine eurodes Tallinna Liivalaia
või Tartu klienditeeninduskeskuses, minimaalne
summa € 20,000.00*

0.50% min € 100.00

* Teenus on kättesaadav ainult Tallinna Liivalaia ja Tartu klienditeeninduskeskustes Privaatpanganduse klientidele.
** EKP intressimäär + 8,00% 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).

