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KONTOD JA KONTO INFO
Praegu kehti-
vad hinnad

Hinnad alates 
01.09.2015

KONTO AVAMINE
1. Arvelduskonto
1.1 Juriidiline isik
1.1.1 Teistes riikides (k.a Küpros, Luksemburg, Malta, Suurbritannia) registreeri-
tud juriidilisele isikule

300 € 400 €

2. Swedbanki kaudu konto avamine välispangas
2.1 Unicashi partnerpanga kaudu
2.1.1 konto avamine Hinnakirjas 

puudub
Tasuta

2.1.2 kuutasu (sisaldab tasuta SWIFT MT940 saatmist)          Hinnakirjas 
puudub

45 €

KONTO INFO
1. Väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat registreeritud mitteresiden-
tidest juriidiliste isikute (v.a finantsasutused) konto kuutasu. Konto kuutasu 
kehtib ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud 
mitteresidentidest juriidilistele isikutele

51,13 € 50 €

PANGAÜLEKANDED
Hinnad kontoris 

ja telefonipangas
Hinnad internetipangas 
ja Swedbank Gateways

Praegu kehti-
vad hinnad

Hinnad alates 
01.09.2015

Praegu kehtivad 
hinnad

Hinnad alates 
01.09.2015

1. ARVELDUSED EURODES
1.1 Pangasisene makse 1,25 € 2,30 € 0,16 €;  

- erakliendi 
internetipangas kuni 
25-aastastele (k.a) 

tasuta; 
 - erakliendi interneti-

pangas ja panga-
automaadis vähemalt 
60-aastastele tasuta.

0,16 €; 
- erakliendi 

internetipangas kuni 
25-aastastele (k.a) 

tasuta;
 - erakliendi interneti-

pangas ja panga-
automaadis vähemalt 

65-aastastele (5) 
tasuta.

1.2 Siseriiklik makse 1,50 € 3,20 € 0,38 € 0,38 €
1.3 Swedbanki grupi sisene 
makse (1)

1,50 € 3,20 € 0,38 € 0,38 €

1.4 Euroopa makse (2) 1,50 € 3,20 € 0,38 € 0,38 €
1.5 Välismaksed (v.a punkt 1.3 ja 1.4)
1.5.1 Tavamakse
- Kulud kantakse kahasse (3) 6,39 € 9,45 € 4,47 € 5,45 €
- Kulud kannab maksja (4) 25,56 € 29,75 € 23,01 € 24,75 €
1.5.2 Kiirmakse
- Kulud kantakse kahasse (3) 12,78 € 14,85 € 10,23 € 9,85 €
- Kulud kannab maksja (4) 31,96 € 34,75 € 28,76 € 29,75 €
1.5.3 Ekspressmakse
- Kulud kantakse kahasse (3, 7) 35,15 € 39,85 € 35,15 € 34,85 €
- Kulud kannab maksja (4) 44,74 € 49,85 € 44,74 € 44,85 €
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Hinnad kontoris 
ja telefonipangas

Hinnad internetipangas 
ja Swedbank Gateways

Praegu kehti-
vad hinnad

Hinnad alates 
01.09.2015

Praegu kehtivad 
hinnad

Hinnad alates 
01.09.2015

1.6 Ülekanne kogumis-
hoiusele (8)

Tasuta 2,30 € Tasuta Tasuta

2. ARVELDUSED VÄLISVALUUTAS
2.1 Pangasisene makse 1,92 € 2,30 € 1,92 € 2 €
2.2 Swedbanki grupi sisene 
makse 

1,92 € 3,20 € 1,92 € 2 €

2.3 Välismaksed (v.a punkt 2.2)
2.3.1 Tavamakse
- Kulud kantakse kahasse (3) 6,39 € 9,45 € 4,47 € 5,45 €
- Kulud kannab maksja (4) 25,56 € 29,75 € 23,01 € 24,75 €
2.3.2 Kiirmakse
- Kulud kantakse kahasse (3) 12,78 € 14,85 € 10,23 € 9,85 €
- Kulud kannab maksja (4) 31,96 € 34,75 € 28,76 € 29,75 €
2.3.3 Ekspressmakse
- Kulud kantakse kahasse (3) 35,15 € 39,85 € 35,15 € 34,85 €
- Kulud kannab maksja (4) 44,74 € 49,85 € 44,74 € 44,85 €
(1) Maksed Swedbanki (Läti, Leedu, Rootsi, Soome, Norra, Taani) jõuavad makse saaja kontole täissummas. 
Kohustuslik on märkida saaja panga BIC-kood ja saaja IBAN.
(2) Euroopa makse tingimused 
* Makse valuuta on euro. 
* Maksel on märgitud korrektne saaja IBAN ja saaja panga BIC-kood. 
* Teenustasutüüp: kahasse 
* Makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, 
Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, 
Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino). 
Saaja IBANi ja saaja panga BIC-koodi puudumise korral kehtivad punktis 1.5 näidatud teenustasud.
(3) Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu.
(4) Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata 
makse tegemisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt 
hiljem lisaks debiteerida. Maksimaalne lisaks debiteeritav teenustasu summa on 63,91 €.
(5) Kehtib ka klientidele, kes olid 01.09.2015 seisuga vähemalt 60 aastased ja omasid arvelduskontot.
(7) Tüübiga "ekspress" algatatud Euroopa maksele kohaldatakse Euroopa kiirmakse hinda.
(8) Kogumishoiuse lepingu sõlmimisel tasuta
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SULARAHAOPERATSIOONID (kontoris)
Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015

1.Välisvaluutas
1.1.1 Kontolt sularaha väljamakse tasu
- CZK, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD, RUB 1,5%, min 2,60 € 1,5%, min 2,60 €; 

 - RUB: 4%, min 2,60 €
2. Sularaha töötlemine 
2.1 Kontolt väljamakse müntides (1) 0,5%, min 3 € 2%, min 3 €
(1) Välisvaluuta münte pank ei müü.

TŠEKID
Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015

1. Eurodes
- tšeki lunastamine inkasso korras (1) 1,5%, kuid vähemalt 19,17 € Välispankade tegelikud kulud 

+ 1,5%, min 25 €
- Swedbankis väljamakstavad tšekid 6,39 € 7 €
2. Välisvaluutas 
- tšeki lunastamine inkasso korras (1) 1,5%, kuid vähemalt 19,17 € Välispankade tegelikud kulud 

+ 1,5%, min 25 €
- American Expressi ja VISA reisitšeki lunastamine 
inkasso korras

1,5%, kuid vähemalt 19,17 € Välispankade tegelikud kulud 
+ 1,5%, min 25 €

- pangatšeki müük 1,5%, kuid vähemalt 12,78 € Välispankade tegelikud kulud 
+ 1,5%, min 15 €

- tšeki tagastamine katte puudumisel Välispankade tegelikud 
kulud + 12,78 €

Välispankade tegelikud kulud 
+ 15 €

(1) Tšeki summa võib laekuda välispankade teenustasu võrra väiksemana. 

DEEBETKAARDID
Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015

ERAISIKULE
ÜLDISED TEENUS- JA TEHINGUTASUD
1. Sularaha sissemakse oma panga 
automaadis eurodes 

Tasuta Tasuta kuni 5000 € ühes 
kalendrikuus.

0,25% summast, mis ületab 
5000 € kuus.

2. VISA või MasterCardi abiteenuse 
kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi 
väljastamine välismaal)

12,78 € 0 - 130 € vastavalt tegelikele 
kuludele

3. Trahv suletud kaardi kasutamise eest Hinnakirjas puudub 65 €

JURIIDILISELE ISIKULE
1. VISA Business Debit (2)
- kaardi avamine 9,59 € 10 €
- kaardi asendamine 9,59 € 10 €
2. VISA Business Electron (3)
- kuutasu 0,96 € 1,28 €
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Praegu kehtivad tähtajad Tähtajad alates 01.09.2015

ÜLDISED TEENUS- JA TEHINGUTASUD
1. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud 
tehingute eest (1)

Hinnakirjas puudub 1% tehingu summast

(1) Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. 
Tehingu tühistamisel tasutud konverteerimistasu tagastamisele ei kuulu.
(2) VISA Business Debit kaarte väljastatakse väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat registreeritud mitteresi-
dentidest juriidilistele isikutele (k.a Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud mitteresidentidest 
juriidilistele isikutele).
(3) Visa Business Electron kaarti alates 04.05.2015 ei väljastata.

KREDIITKAART
Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015

ERAISIKULE
1. Vaba tagasimaksega krediitkaart (2)
- kuutasu 0,96 € 1,30 €, kuni 25-aastastele k.a 

tasuta
- lisakaardi kuutasu 0,96 € 1,30 €
2. Gold vaba tagasimaksega krediitkaart (3)
- kuutasu 3,20 € 3,70 €
- lisakaardi kuutasu 1,92 € 2,50 €
- teade võlgnevusest 6,39 € 3 €
3. Gold määratud tagasimaksega krediitkaart
- teade võlgnevusest 6,39 € 3 €
4. Platinum määratud tagasimaksega krediitkaart
- teade võlgnevusest 6,39 € 3 €
5. Püsimaksega krediitkaart
teade võlgnevusest 3,20 € 3 €
6. American Expressi Platinumi krediitkaart (4)
- aastatasu 479,34 € 475 €
- lisakaardi aastatasu 351,51 € 320 €
7. American Expressi Goldi krediitkaart (5)
- kuutasu 10,23 € 10,50 €
- lisakaardi kuutasu 6,39 € 7 €

ÜLDISED TEENUS- JA TEHINGUTASUD
1. Krediitkaardi asendamine 6,39 € 7 €
2. Lepingu muutmine
2.1 Krediidilimiidi suurendamine 1% juurdetaotletavast 

limiidist, min 6,39 €
Krediidilimiidi suurendamine 

kontoris 1% juurdetaotletavast 
limiidist, min 10 €

2.2 Lepingu muutmine (7) 1% kasutatud limiidist, min 
6,39 €

10 €

2.3 Lepingu muutmine internetipangas Hinnakirjas puudub Tasuta
3. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 63,91 € 65 €
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Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015
4. VISA või MasterCardi abiteenuse kasu-
tamine välismaal (ajutise krediitkaardi väljasta-
mine välismaal)

12,78 € 0 - 130 € vastavalt tegelikele 
kuludele

5. Saldopäring ja väljavõte (Eestis)
- Swedbanki automaatidest Hinnakirjas puudub Tasuta
- ristkasutuse automaatidest Hinnakirjas puudub 0,32 € päring
6. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (8)
- VISA või MasterCardi korral Hinnakirjas puudub 1% tehingu summast
- American Expressi korral Hinnakirjas puudub 0,5% tehingu summast
7. Kaardi avamise tasu (eraisik)
- Kaardi avamine kontoris Hinnakirjas puudub 2,50 €
- Kaardi avamine internetipangas Hinnakirjas puudub 1,50 €

JURIIDILISELE ISIKULE
1. Määratud tagasimaksega krediitkaardi MasterCard Business
- aastatasu 19,17 € 25 €
- teade võlgnevusest 6,39 € 3 €
2. Määratud tagasimaksega krediitkaardi VISA Business Gold 
- aastatasu 102,26 € 120 €
- teade võlgnevusest 6,39 € 3 €
3. Püsimaksega krediitkaardi VISA Business
- kuutasu 0,96 € 1,30 €

ÜLDISED TEENUS- JA TEHINGUTASUD
1. Kaardi asendamine 6,39 € 7 €
2. Lepingu muutmine
2.1 Krediidilimiidi suurendamine 1% juurdetaotletavast 

limiidist, min 6,39 €
Krediidilimiidi suurendamine 

kontoris 1% juurdetaotletavast 
limiidist, min 10 €

2.2 Lepingu muutmine (7) 1% kasutatud limiidist, min 
6,39 €

10 €

2.3 Lepingu muutmine internetipangas Hinnakirjas puudub Tasuta
3.  Trahv suletud kaardi kasutamise eest 63,91 € 65 €
4. VISA või MasterCardi abiteenuse 
kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi 
väljastamine välismaal)

12,78 € 0 - 130 € vastavalt tegelikele 
kuludele

5. Saldopäring ja väljavõte (Eestis)
- Swedbanki automaatidest Hinnakirjas puudub Tasuta
- ristkasutuse automaatidest Hinnakirjas puudub 0,32 € päring
6. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud 
tehingute eest (8)

Hinnakirjas puudub 1% tehingu summast

(2) Eraisiku vaba tagasimaksega krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summa kohta 
30-päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel algab intressiarvestus kohe.
(3) Eraisiku vaba tagasimaksega MasterCardi Goldi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu 
summa kohta 40-päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel algab intressiarvestus kohe.
(4) American Expressi Platinumi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summa kohta 
intressivaba periood kuni 50 päeva (ostust kuni maksepäevani).
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(5) American Expressi Goldi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summa kohta 
intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani).
(7) v.a kasutuslimiitide muutmine
(8) Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. 
Tehingu tühistamisel tasutud konverteerimistasu tagastamisele ei kuulu.

ELEKTROONILISED KANALID
Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015

1. ÄRIKLIENDI INTERNETIPANK
1.1 Pakett II 
- kuutasu 19,17 € 20 €
1.2 Kontsernikonto mooduli kuutasu 19,17 € 20 €
1.3 Balti aruandluse kuutasu 12,78 € 13 €
1.4 Balti aruandluse kuutasu ärikliendi interneti-
panga kontsernikonto mooduli klientidele 

6,39 € 6,40 €

2. TELEFONIPANK
2.1 Maksed operaatorteenusega
- pangasisene makse eurodes 1,25 € 2,30 €
- siseriiklik makse eurodes 1,50 € 3,20 €

3. ELEKTROONILISTES KANALITES KASUTATAVATE IDENTIFITSEERIMISVAHENDITE TASUD
3.1 Paroolikaardi asendamine 2 € 3 €

LISATEENUSED
Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015

1. SWIFT-teenused
1.1 SWIFT-teenused Swedbankis asuvalt kontolt
1.1.2 SWIFT MT941 väljaminev päevasisene saldoväljavõte
- lepingutasu Hinnakirjas puudub 25 €
1.1.3 SWIFT MT942 – väljaminev päevasisene toimingute väljavõte
- lepingutasu Hinnakirjas puudub 25 €
2. Muud
2.1 ID-kaardi lugeja 4,79 € (1) 5 € (1)
(1) Hinnale lisandub käibemaks 20%.

TEENUSED KAUPMEHELE JA TEENINDUSETTEVÕTTELE
Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015

1. Maksekaartide teenindamine (kaupmehele)
1.2 Maksekaartide teenindamine internetis (kaupmehele)
1.2.1 Tehnilise seadme tasu
- lepingu sõlmimise tasu 63,91 € 64 €
- i-makseterminali rent (1) 19,49 €/kuu 20 €/kuu
2. E-arve
2.1 Arve edastamise tasu ühe edastatud arve kohta (2)
- siseriiklik e-arve 0,32 € 0,50 €
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Praegu kehtivad hinnad Hinnad alates 01.09.2015
2.2 Ettevõttekohase kujundusmalli implementeerimine (2)
- esmakordne 31,64 € 32 €
- iga järgnev vahetamine 27,16 € 28 €
3. POS
3.1 Trahv POS-terminali mittetagastamise eest Hinnakirjas puudub Terminali maksumus vastavalt 

aktile
3.2 Maksekaartide teenindamise lepingu 
muutmise tasu 

Hinnakirjas puudub 15 €

3.3 Kaardimakse terminali vahetamine tehniku 
kohalekutsumisega kliendi soovil 

Hinnakirjas puudub 15 €

(1) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.
(2) Hinnale lisandub käibemaks 20%.

TEENUSTE TÄHTAJAD
Praegu kehtivad tähtajad Tähtajad alates 01.09.2015

SULARAHA
Sissemakse Inkassatsiooni kaudu sis-

semakstud summa kantakse 
kontole hiljemalt järgneval 
pangapäeval. 
 
Rikutud või deformeerunud 
müntide summa kantakse 
kontole ühe nädala jooksul.

Inkassatsiooni kaudu sisse-
makstud summa kantakse 
kontole inkassastiooniettevõttega 
kokkulepitud tähtaja jooksul.

Väljamakse Broneeritud valuutad 
makstakse välja kokkuleppel 
pangaga, hiljemalt 5 järg-
mise pangapäeva jooksul.

Broneeritud valuutade välja-
maksmine on kokkuleppel kliendi 
ja pangaga.


