
 

 

Pangateenuste hinnakiri erakliendile 
kehtiv alates 01.06.2018 
 

ARVELDUSPAKETID 
Arvelduspakettides mitte sisalduvate pangateenuste osas kehtib panga tavahinnakiri. 

 
Rahn  
  
kontode haldamine tasuta 
pangasisene ja Eesti-sisene makse internetipangast (eurodes) tasuta 
Euroopa makse internetipangas tasuta 

püsikorraldus internetipangas tasuta 
e-arve püsimakse internetipangas tasuta 
deebetkaardi kuutasu tasuta 

Coop Sula deebetkaardiga  kuni 500 eurot kuus tasuta 

sularaha väljavõtmine deebetkaardiga Eesti pangaautomaatidest kuni 200 eurot kuus tasuta 

 
Arvelduspaketi kuutasu 

 

juunior1 tasuta 

noor2 0,99 eurot 

tava3 1,99 eurot 

seenior4 0,99 eurot 

Arvelduspaketiga liitumise tasu5  

juunior1 tasuta 

noor2 0,99 eurot 

tava3 1,99 eurot 

seenior4 0,99 eurot 

1 Juunior – kuni 18-aastane (sh) klient 
2 Noor  – alates 19-25-aastane (sh) klient 
3 Tava – alates 26 –64-aastane (sh) klient 
4 Seenior – alates 65-aastased ja vanemad kliendid 
5 Liitumise tasu - Nimetatud tasu debiteerib pank kliendi kontolt paketi kehtima hakkamisele järgneva kuu 10 kuupäeval. Arvelduspaketiga liitumise kuu eest 
klient pangale kuutasu ei maksa. 
 

Rändrahn  
  
kontode haldamine tasuta 
pangasisene ja Eesti-sisene makse internetipangast (eurodes) tasuta 
Euroopa makse internetipangas tasuta 

püsikorraldus internetipangas tasuta 
e-arve püsimakse internetipangas tasuta 
deebetkaardi kuutasu tasuta 

tasu välisvaluutas tehtud kaarditehingute eest tasuta 
Coop Sula deebetkaardiga tasuta 

sularaha väljavõtmine deebetkaardiga Eesti pangaautomaatidest tasuta* 
sularaha väljavõtmine deebetkaardiga pangaautomaatides üle maailma tasuta* 

 
Arvelduspaketi kuutasu 

 
4,99 eurot 

Arvelduspaketiga liitumise tasu1 4,99 eurot 

Arvelduspaketi lõpetamise tasu2 10 eurot 

* Pangaautomaatidest sularaha väljavõtmise soodustused rakenduvad, kui arvestuskuule eelneva 2 kalendrikuu jooksul on kokku vähemalt 200 € ulatuses 
tehtud Eesti kaupluste makseterminalides kaardimakseid või võetud Eesti pangaautomaatidest välja sularaha. 
1 Liitumise tasu – Nimetatud tasu debiteerib pank kliendi kontolt paketi kehtima hakkamisele järgneva kuu 10 kuupäeval. Arvelduspaketiga liitumise kuu eest 
klient pangale kuutasu ei maksa. 
2 Lõpetamise tasu – Lõpetamise tasu kuulub tasumisele juhu, kui pakett lõpetatakse paketi kehtivuse esimese 6 kuu jooksul. Pank debiteerib lõpetamise tasu 
kliendi kontolt paketi lõppemise päeval.  

 

Surfikas (pakett noortele 7-25 a)*  
  
Surfika paketti kuulumiseks peab olema sõlmitud:  

1. Arveldusleping  
2. Internetipanga leping  
3. Deebetkaardi leping  

paketi tasu tasuta 
kontode haldamine tasuta 
pangasisene ja Eesti-sisene makse internetipangast (eurodes) tasuta 
makse kasutushoiuse kontolt maksekontole etteteatamistähtajata  tasuta 
müntide vahetamine kupüürideks (eurodes) tasuta 
deebetkaardi igakuine hooldustasu tasuta 
sularaha väljavõtmine deebetkaardiga ATM-ist 5 korda kuus tasuta 

 



 

 
* Alates 02.10.2017 Surfika paketiga uusi klienti ei liideta.  
 
 

Arveldaja pakett*  
  
paketi tasu 2 eurot/kuus 
kontode haldamine tasuta 
1 deebetkaardi igakuine hooldustasu tasuta 
pangasisene makse internetipangast (eurodes, välisvaluutas) tasuta 
Eesti-sisene makse internetipangast (eurodes) tasuta 
Euroopa ehk SEPA makse internetipangast  tasuta 
püsikorraldus tasuta 
e-arve püsimakse  tasuta 
sularaha väljavõtmine deebetkaardiga teiste pankade ATM-idest nii Eestis kui ka välismaal tasuta** 
* Alates 02.10.2017 Arveldaja paketiga enam liituda ei saa. 
** Sularaha väljavõtmine ATMist on Arveldaja paketis tasuta järgmistel juhtudel: 
  esmase kaardi väljastamise kalendrikuul ja sellele järgneval kalendrikuul; 
  kui kaardi kasutamisele eelneval kalendrikuul on kaardiga teostatud makseid kokku vähemalt 100 euro eest 

 
KONTODE AVAMINE  

  
Maksekonto avamine  

residendid tasuta 
mitteresidendid 100 eurot  
maksekonto aastane intressimäär 0,01%* 
tugevdatud hoolsusmeetmete tasu 200 eurot** 

Hoiukonto avamine tasuta 
* arvestatakse euro konto kuu miinimumjäägilt. Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei 
kanta. 
** rakendub 1) residendile, kes esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident; 2) EU residendile; 3) kolmandate riikide resindendile. 
  

KONTODE HALDAMINE  

  
Kontode haldamine 0,50 eurot/kuus* 
Hoiustamise tasu mitteresidendile  

EUR** 0,40% aasta baasil 
CHF*** 1,00% aasta baasil 

* Tähtajalise hoiuse ja lastehoiuse kliendile tasuta 
** Tasu kehtib mitteresidendist klientidele, kelle kuine keskmine maksekontode jääk on üle 150 000 euro. 
*** Tasu kehtib mitteresidendist klientidele, kelle kuine keskmine maksekontode jääk on üle 50 000 Šveitsi frangi. 
  

KONTO VÄLJAVÕTE  
  
Internetipangast tasuta 
Kontorist*  0,50 eurot/lk (min 5 eurot) 
üks kord aastas kuni 12 kuud tagasi tehtud tehingute kohta tasuta 
* saatmisel lisandub edastamise tasu (toodud lisateenuste all)  

 
KONTODE SULGEMINE  

  
Kontode sulgemine tasuta 

 
SULARAHATEHINGUD 

 

  
Sularaha sissemaksed kontoris  

EUR  

oma kontodele kokku kuni 1 000 eurot päevas tasuta 
oma kontodele üle 1 000 euro päevas 0,20% summast 
müntides 2% summast (min 2,50 eurot) 

alaealise kontodele kokku kuni 100 eurot päevas (sh müntides) tasuta 
alaealise kontodele üle 100 euro päevas 0,20% summast; müntides 2% summast 
võõrale kontole  0,25% summast (min 3 eurot) 
lastehoiuse kontole tasuta 
korteriühistu tervikpaketi kontole 0,40 eurot 

USD 0,5% summast (min 2,50 eurot) 
RUB 5% summast (min 2,50 eurot) 
Sularaha väljamaksed kontoris  



 

 
EUR 0,5% (min 3 eurot) 
USD 0,5% summast (min 2,50 eurot) 
RUB 5% summast (min 2,50 eurot) 
Sularahateenused  

summa, millest alates tuleb väljamakseks või valuutavahetuseks sularaha broneerida, on kontoriti erinev 
broneerimata suurte sularaha summade väljamaksmine või valuutavahetus samal päeval 
rahaliste vahendite olemasolul vastavas kontoris 

50 eurot 

trahv broneeritud sularahale mitte järeletulemise eest 80 eurot 
müntide vahetamine kupüürideks ja vastupidi (EUR) 5% summast (min 2,50 eurot) 

müntide vahetamine müntide vastu 5% summast (min 2,50 eurot) 

kupüüride vahetamine kupüüride vastu 5% summast (min 2,50 eurot) 
kupüüride kontroll (EUR, USD, RUB) 0,20 eurot kupüür 
sularaha valuutavahetus (USD, RUB) 3 eurot 
  

MAKSED  
  

Pangasisene makse   

(eurodes )  

kontoris 3 eurot 
hoiukontole tasuta 
korteriühistu tervikpaketi kontole 0,40 eurot 
ühe ja sama isiku erinevate maksekontode vahel tasuta 

internetipangas tasuta 
(välisvaluutas)  

kontoris 3 eurot 
internetipangas 1 euro 
Eesti-sisene makse   

(eurodes )  

kontoris  

tavamakse 3 eurot 
kiirmakse 15 eurot 

internetipangas  

tavamakse 0,20 eurot 
kiirmakse 12 eurot 

makse laekumine tasuta 
maksejuhise tagasivõtmine pärast maksejuhise vastuvõtmist panga poolt (kui makse ei ole 
pangast välja saadetud) 

3,20 eurot 

maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate edastamine (kui makse on 
pangast välja saadetud) 

20 eurot 

(Välisvaluutas)  

kehtivad muude välismaksete hinnad  

Euroopa makse  
kontoris 3 eurot 
internetipangas 0,20 eurot 
makse laekumine tasuta 
Välismakse  

kontoris 10 eurot 
täissumma saajale* 30 eurot ** 
kiirmakse 15 eurot 
kiirmakse täissumma saajale* 35 eurot ** 

internetipangas 6 eurot 
täissumma saajale* 25 eurot ** 
kiirmakse 12 eurot 
kiirmakse täissumma saajale*  30 eurot ** 

EUR kiirmakse ekspresstasu (kuni 14.00 väärtuspäev T+0) 20 eurot 
makse laekumine  5,75 eurot 
makse laekumine täissumma saajale tasuta 
maksejuhise parandamine või tagasivõtmine pärast maksejuhise vastuvõtmist panga poolt 
(kui makse ei ole pangast välja saadetud) 

20 eurot 

maksejuhise parandamine või makse tagasikutsumise teate edastamine 
 (kui makse on pangast välja saadetud) 

20 eurot + välispankade kulud 

* makseid „täissumma saajale“ saab teha vaid siis, kui saaja pank ei asu Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis 
** kui välispankade teenustasud ületavad maksja poolt saaja eest tasutud teenustasu, debiteeritakse vastav teenustasude vahe maksja maksekontolt 
 

  

E-ARVE PÜSIMAKSE 
  
lepingu sõlmimine tasuta 
pangasisene makse tasuta 



 

 
Eesti-sisene makse 0,20 eurot 

  

PÜSIKORRALDUS (Coop Pank võimaldab vaid Eesti-siseseid püsikorraldusi eurodes) 
  
lepingu sõlmimine tasuta 
makse 0,20 eurot 
pangasisene makse hoiuse kontole tasuta 
  

INTERNETIPANK   
  
lepingu sõlmimine tasuta 
lepingu muutmine tasuta 
igakuine hooldustasu tasuta 
Coop Panga ID-kaardi väljastamine 75 eurot 
  

SMS-TEENUS  
  
Liitumistasu tasuta 
Igakuine hooldustasu tasuta 
infopäring SMS-i teel teenusnumbrile 15980 0,20 eurot* 
infopäring kõnenumbrile 5661 5980 0,20 eurot 
teavitamine SMS-i teel kontomuutustest (üks teavitus võib sisaldada infot mitme 
kontomuutuse kohta) 

0,20 eurot/teavitus 

* võetakse kliendi mobiilioperaatori poolt  

 

HOIUSED 
 

  
Kogumishoius ja tähtajaline hoius  

Ennetähtaegse lõpetamise tasu  

raha laekub kontole samal päeval 0,25% hoiuse summast, kuid mitte rohkem kui 100 EUR, 
100 USD, 100 GBP, 1000 SEK (sõltuvalt hoiuse 
valuutast) 

raha laekub kontole 5 päeva pärast tasuta 
Kasutushoius  

Väljamakse tasu  

lepingus märgitud etteteatamistähtajaga tasuta 
etteteatamistähtajata (v.a Surfika paketis) 0,5% summast (min 1,60 eurot) 

 
DEEBETKAARDID  
  
Üldised teenus- ja tehingutasud  

esmase kaardi väljastamine  tasuta 
kaardi asendamine kasutusaja lõppemisel tasuta 
kaardi asendamine enne kasutusaja lõppu 5 eurot* 
täiendava kaardi väljastamine 5 eurot 
kaardi saatmine postiga Eesti piires tasuta 

kaardi saatmine postiga välismaale 5 eurot 
tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest 5 eurot** 
igakuine hooldustasu 1,50 eurot/kuus (paketis tasuta) 
maksed kauplustes ja teenindusettevõtetes tasuta 
Coop Sula 1 euro/tehing*** 

sularaha väljavõtmine ATM-ist Eestis ja riikides, kus on ametliku valuutana käibel euro 1,20 euro/tehing  
sularaha väljavõtmine ATM-ist riikides, kus ei ole ametliku valuutana käibel euro 2,5% summast + 2 eurot/tehing 
sularaha väljavõtmine ATM-ist Surfika paketti kuuluvale kliendile 5 korda kuus tasuta 

  
infopäring ATM-ist 0,40 eurot/päring 
kaardi blokeerimine tasuta 
konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest 1% tehingu summast**** 

tasu alusetu tagasinõude esitamise eest  20 eurot (võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud) 
trahv blokeeritud või kehtetu kaardi kasutamise eest 65 eurot 
* tasuta, kui kaart on kulunud ja väljastamisest on möödunud 3 aastat 

** teenustasu kaardi valmistamise eest, kui leping on sõlmitud, kuid klient ei tule kaardile järele 3 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest 

*** eraisiku arvelduspakettides „Rahn“ ja „Rändrahn“ kehtib Coop Sulale arvelduspakettide hinnakiri 

**** tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR). Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistel 
kaardiorganisatsioonilt (MasterCard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna. 
 
KREDIITKAART  

  
Määratud maksega krediitkaart  



 

 
krediidilimiidi aastatasu 1% krediidilimiidist (min 20 eurot) 
igakuine hooldustasu tasuta 
krediidilimiidi muutmine 1% muudetavalt summalt (min 6,50 eurot) 
muude lepingutingimuste muutmine 6,50 eurot 
viivisemäär seadusega kehtestatud viivisemäär* 365 päevase aasta 

baasil 
väljavõtete saatmine posti teel 3,20 eurot 
infopäring ATM-ist 0,40 eurot/päring 
kaardi asendamine enne kasutusaja lõppu 6,50 eurot 
kaardi saatmine postiga Eesti piires tasuta 
kaardi saatmine postiga välismaale 5 eurot 
kaardi blokeerimine tasuta 
kaardi sulgemine kliendi soovil tasuta 
MasterCard abiteenuse kasutamine välismaal (kaardi blokeerimine, asenduskaart või 
sularaha kaardi kaotamisel) 

vastavalt MasterCard hinnakirjale 

Coop Sula 1 euro/tehing 

sularaha väljavõtmine ATM-ist 2,5% summast + 2 eurot/tehing 
maksed kauplustes ja teenindusettevõtetes tasuta 
võlgnevuse tõttu suletud krediidilimiidi taasavamine 25 eurot 
konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest 1% tehingu summast*** 

tasu alusetu tagasinõude esitamise eest 20 eurot (võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud) 
võla menetlemise tasu  

esimene teatis võlgnevusest tasuta 
iga järgnev teatis võlgnevusest 5 eurot 

tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest** 6,50 eurot 
* Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär + 8% aastas. 
EKP intress võib muutuda 2 korda aastas, 1. jaanuaril ja 1. juulil. EKP muudetud intressimäär avaldatakse Ametlikes Teadaannetes 
www.ametlikudteadaanded.ee 
** teenustasu kaardi valmistamise eest, kui klient ei tule kaardile järele 3 kuu jooksul alates kaardi valmimisest 
*** Tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR). Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistel 
kaardiorganisatsioonilt (MasterCard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna. 
Vaba tagasimaksega krediitkaart  

igakuine hooldustasu 1 euro 
intressimäär alates 18% kasutatud krediidilimiidilt/aastas 
krediidilimiidi muutmine 1% muudetavalt summalt (min 6,50 eurot) 
muude lepingutingimuste muutmine 6,50 eurot 
viivisemäär lepinguline intressimäär 
väljavõtete saatmine posti teel 3,20 eurot 
infopäring ATM-ist 0,40 eurot/päring  
kaardi asendamine enne kasutusaja lõppu 6,50 eurot 
kaardi saatmine postiga Eesti piires tasuta 
kaardi saatmine postiga välismaale 5 eurot 
kaardi blokeerimine tasuta 
kaardi sulgemine kliendi soovil tasuta 
MasterCard abiteenuse kasutamine välismaal (kaardi blokeerimine, asenduskaart või 
sularaha kaardi kaotamisel) 

vastavalt MasterCard hinnakirjale 

Coop Sula 1 euro/tehing 

sularaha väljavõtmine ATM-ist 2,5% summast + 2 eurot/tehing 
maksed kauplustes ja teenindusettevõtetes tasuta 
võlgnevuse tõttu suletud krediidilimiidi taasavamine 25 eurot 
konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest 1% tehingu summast*** 

tasu alusetu tagasinõude esitamise eest 20 eurot (võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud) 
võla menetlemise tasu  

esimene teatis võlgnevusest tasuta 
iga järgnev teatis võlgnevusest 5 eurot 

tasu välja võtmata jäetud kaardi valmistamise eest* 6,50 eurot 
* teenustasu kaardi valmistamise eest, kui klient ei tule kaardile järele 3 kuu jooksul alates kaardi valmimisest 
*** Tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR). Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistel 
kaardiorganisatsioonilt (MasterCard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna. 

 
LAENUD 
 

Eluasemelaen  

lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 0%-1% (max 650 eurot) 
lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt)  

intressimäära muutmine 0,5%-1% (min 65 eurot) 
lõpptähtaja pikendamine 0,5%-1% (min 65 eurot) 
lõpptähtaja lühendamine 65 eurot 

intressitüübi muutmine 1,5% (min 35 eurot) 



 

 
Tarbelaen  

lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 1% (min 100 eurot) 
lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt)  

intressimäära muutmine 0,5%-1% (min 65 eurot) 
lõpptähtaja pikendamine 0,5%-1% (min 65 eurot) 
lõpptähtaja lühendamine 0,5%-1% (min 65 eurot) 

Laen kinnisvara tagatisel  

lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummalt) 2% (min 150 eurot) 
lepingu muudatused (arvestatakse laenujäägilt)  

intressimäära muutmine 1% (min 65 eurot) 
lõpptähtaja muutmine 1% (min 65 eurot) 

Arvelduskrediit  

lepingu sõlmimine 15 eurot (kontoris) / 6 eurot (i-pangas) 
intressimäär alates 18% aastas 
lepingu muudatused  

lõpptähtaja pikendamine 6 eurot 
limiidi suurendamine 15 eurot 

Õppelaen  

lepingu sõlmimine 2 eurot 
lepingu muudatused  

maksegraafiku muudatus 6 eurot 
refinantseerimine 6 eurot 

Ennetähtaegne tagastamine*  

fikseeritud intressiga laen ** kuni 1% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt 
fikseerimata intressiga laen *** 3 kuu intresside summa tagastatavalt summalt 
Muud tasud  

Maksepuhkus ja/või tähtaja pikendamine sama perioodi võrra 20 eurot (kuni 3 kuud); 35 eurot (üle 3 kuu) 
põhiosa ja intressi maksepuhkus 65 eurot 
intresside ajatamine min 20 eurot, max 65 eurot 
tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. laenukohustuste puudumisel)  

notariaalne 65 eurot 
mittenotariaalne 35 eurot 
notariaalne tehing väljaspool Coop Panga kontorite asukohti 100 eurot 

    maksegraafiku tüübi muudatus 35 eurot 
maksekuupäeva muudatus 10 eurot 

laenusaaja vahetamine, muutmine, lepingust väljaviimine (v.a. muudatused 
pärimistoimingute korral 

100 eurot 

    viivisemäär  
fikseerimata inressimääraga laen seadusega kehtestatud viivisemäär**** 365 päevase 

aasta baasil 
fikseeritud intressimääraga laen lepinguline intressimäär 

võla menetlemise tasu  

esimene teatis tasuta 
iga järgnev teatis 5 eurot 

teatis kindlustuse kohta  

esimene teatis tasuta 
iga järgnev teatis 15 eurot 

* vastavalt Võlaõigusseaduse §411-le 
** Fikseeritud intressiga laenuks on laen, mille puhul on intress fikseeritud kogu laenuperioodiks. 
*** Fikseerimata intressiga laenuks loetakse ujuva baasintressiga ja marginaaliga laenu, mille esimest 6 kuud loetakse fikseeritud perioodiks. Ennetähtaegse 
tagastamise tasu ei võeta, kui klient teavitab panka ennetähtaegsest laenusumma tagastamisest 3 kuud kirjalikult ette. 
**** Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär + 8% aastas. 
EKP intress võib muutuda 2 korda aastas, 1. jaanuaril ja 1. juulil. EKP muudetud intressimäär avaldatakse Ametlikes Teadaannetes 
www.ametlikudteadaanded.ee 
 

Juhul, kui laenulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel. 
Laenusumma suurendamisel arvestatakse lepingutasu juurdeantavalt summalt. 
Intressimäära muutmisel arvestatakse lepingutasu muudatusejärgselt laenujäägilt. 
 
VÄIKELAEN 
  

Väike-, auto-, remondi ja reisilaen*  

lepingu sõlmimine (arvestatakse laenusummast) 2% (min 35 eurot) 
lepingu muutmise tasu 15 eurot 

lepingu igakuine haldustasu 1,50 eurot 

Ennetähtaegne tagastamine  

tagastamise hetkel on lepingu lõppemiseni jäänud vähem kui 1 aasta 0,5% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt 
tagastamise hetkel on lepingu lõppemiseni jäänud rohkem kui 1 aasta 1% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt 
Muud tasud  



 

 
viivisemäär lepingus fikseeritud määr 

võla menetlemise tasu  
        Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus 5 eurot 

* Väike-, auto-, remondi ja reisilaenu väljastab Coop Finants AS 

 

 

  

LIISING  
  
Sõidukiliising (kapitalirent)  

lepingu sõlmimine (arvestatakse vara hinnast) 1% (min 180 eurot) 
lepingu muudatused (arvestatakse tagastamata summalt)  

intressimäära muutmine 1% (min 100 eurot) 
lõpptähtaja muutmine 1% (min 100 eurot) 
liisingusumma ennetähtaegne tagastamine või lepingu lõpetamine 
fikseeritud intressiga kapitalirendi korral kui leping on sõlmitud pärast 01.07.2011  
- kui lepingu lõpuni on alla 1 aasta  
- kui lepingu lõpuni on 1 aasta või enam 
fikseerimata intressiga kapitalirendi korral kui leping on sõlmitud pärast 01.07.2011 

vastavalt lepingule, kuid mitte rohkem kui 1% 
 
0,5% tasumata osamaksete summast 
1% tasumata osamaksete summast 
tasuta  

Sõidukiliising (kasutusrent)  

lepingu sõlmimine (arvestatakse vara hinnast) 1% (min 180 eurot) 
lepingu muudatused (arvestatakse tagastamata summalt)  

intressimäära muutmine 1% (min 100 eurot) 
lõpptähtaja muutmine 1% (min 100 eurot) 
liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine* dokumentide vormistamise tasu (min 100 eurot) 

Kinnisvaraliising  

lepingu muudatused (arvestatakse tagastamata summalt)**  

intressimäära muutmine 0,5%-1% (min 100 eurot) 
lõpptähtaja pikendamine 0,5%-1% (min 100 eurot ) 
lõpptähtaja lühendamine 32 eurot 
liisingusumma ennetähtaegne lõpetamine fikseerimata intressiga kapitalirendi 
korral*** 

saamata jäänud intress 3 järgneva kuu eest 

Muud tasud  

maksepuhkus 100 eurot 
maksepäeva muutmine 100 eurot 
maksegraafiku muutmine 100 eurot 
tagatise vahetamine/muutmine/vabastamine (v.a. krediidikohustuste puudumisel)  

notariaalne** 150 eurot + käibemaks 
mittenotariaalne 100 eurot + käibemaks 

volikirja väljastamine  

notariaalne** 100 eurot + käibemaks 
lihtkirjalik 6 eurot + käibemaks 

teatis kindlustuse kohta  

esimene teatis tasuta 
iga järgnev teatis 15 eurot 

vara väljaostuarve tühistamine või muutmine kliendi soovil 16 eurot + käibemaks 
võlakokkulepe 150 eurot 
korduv teatis lepingu rikkumisest 6 eurot 
võla menetlemise tasu  

esimene teatis tasuta 
iga järgnev teatis 5 eurot 

saldokinnitus 6 eurot + käibemaks 
arve vormistamine ja edastamine e-postiga  (v. a. korduv) tasuta 
muude dokumentide vormistamise ja menetlemise tasu 50 eurot + käibemaks 
muude dokumentide edastamise tasu  

        kliendi soovil korduv maksegraafik, arve või muu dokument 2 eurot/dokument 
kindlustusjuhtumi käsitlus 100 eurot 
leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest 50 eurot/päevas 
Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingud, kui toimingut teostab 
liisinguandja 

50 eurot + käibemaks, lisanduvad Maanteeameti toimingu 
kulud 

viivisemäär seadusega kehtestatud viivisemäär**** 360 päevase 
aasta baasil 

* Lepingupoolte kokkuleppel toimuv liisingulepingu lõpetamine (nt. väljaost, müük kolmandale isikule jne) 
** Tasule lisandub notari tasu ja riigilõiv. 
*** Ennetähtaegne tagastamine vastavalt lepingule kooskõlas Võlaõigusseaduse §411-le 
**** Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär + 8% aastas. 
EKP intress võib muutuda 2 korda aastas, 1. jaanuaril ja 1. juulil. EKP muudetud intressimäär avaldatakse Ametlikes Teadaannetes 
www.ametlikudteadaanded.ee 
Juhul kui liisingulepingu muudatusi on rohkem kui üks, arvestatakse teenustasu kõige suurema tasumäära alusel. 

 

http://www.ametlikudteadaanded.ee/


 

 
VÄÄRTPABERITEHINGUD 
Väärtpaberikonto EVK-s  

väärtpaberikonto avamine 1,60 eurot 
väärtpaberikonto sulgemine 6,40 eurot 
Pangasisene väärtpaberikonto  

väärtpaberikonto avamine tasuta 
väärtpaberikonto sulgemine tasuta 
Kontohalduri vahetus 19 eurot 
Väärtpaberikonto hooldustasu *, **  

Eesti väärtpaberid******  

portfelli maht kuni  10 000 eurot 7,70 eurot/aastas 
portfelli maht 10 000 eurot kuni 100 000 eurot 25,50 eurot/aastas 
portfelli maht üle 100 000 euro 48 eurot/aastas 

Välisaktsiad 15 eurot/kuus 
välisvõlakirjad**** eraldi kokkuleppel 
tühja pangasisese väärtpaberikonto hooldustasu tasuta 
tühja EVK väärtpaberikonto hooldustasu 7,70 eurot/aastas 
Tehingutasud reguleeritud turgudel ***   

Eesti väärtpaberid 0,25% (min 9,50 eurot) 

Läti väärtpaberid 0,5% (min 25 eurot) 

Leedu väärtpaberid 0,5% (min 25 eurot) 

Venemaa väärtpaberid 0,5% (min 160 eurot) 

Välisvõlakirjad***** 0,25% 

Muud tehingutasud  

EVK-s registreeritud väärtpaberid  

makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 eurot  
makse vastu tehing reaalajalise arveldusega 11,20 eurot 
makseta tehing 4,80 eurot 
EVK-s registreeritud väärtpaberite esmamärkimine 3,20 eurot 
väärtpaberipandi registreerimine 13 eurot 
panditud väärtpaberite ülekanne 13 eurot 

välisväärtpaberid (v.a. EVK kontol registreeritud)  

Coop Panga sisene makse vastu/makseta väärtpaberitehing 6,50 eurot 
tehingud vastaspoolega, kelle konto ei ole Coop Pangas*** 0,1% (min 50 eurot) 

tehingud fondiosakutega  

EVK-s registreeritud fondiosakute märkimine/lunastamine 3,20 eurot 
välisfondide osakute märkimine/lunastamine 6,50 eurot 
EVK-s registreeritud fondiosakute vahetamine 4,80 eurot 
välisfondide osakute vahetamine 13 eurot 

tehingu tingimuste muutmine/korralduse tühistamine (ainult kokkuleppel pangaga) vastava tehingu tasu 
Väärtpaberikonto väljavõtted**  

Coop Panga poolt väljastatavad väljavõtted  

pangakontorist 2 eurot 
postiga, faksiga 3 eurot 
e-postiga 1 euro 

EVK väljastatavad väljavõtted  

päeva, dekaadi, kuu ja kvartali tehingute kohta 1,30 eurot 
kalendriaasta tehingute kohta tasuta 

tehingu kinnitus tasuta 
Muud teenused **  

enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine eraldi kokkuleppel 
soodsama tulumaksumäära taotlemine eraldi kokkuleppel 
* hooldustasu arvestatakse kontopõhiselt üks kord aastas/kord kuus (välisaktsiate puhul), portfelli aasta/kuu eelviimase pangapäeva väärtuse alusel. Portfelli 
väärtuse arvutamisel lähtub pank fondiosakute puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul 
turuväärtusest või pangale viimasest teadaolevast hinnast. Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank nimiväärtusest. Väärtpaberikonto hooldustasu 
debiteeritakse kliendi väärtpaberikontoga seotud maksekontolt kord aastas/kord kuus hiljemalt kalendriaasta/kuu viimasel pangapäeval 
** käibemaksuseadusest tulenevalt lisatakse teenustasule käibemaks 20% 
*** lisandub maakleri või välispankade võetud teenustasu, mis ületab Coop Panga teenustasu 
**** välisvõlakirjade hooldustasu arvutatakse kontopõhiselt üks kord kuus portfelli kuuluvate võlakirjade aasta keskmisest nominaalväärtuse jäägist 
***** tehingu minimaalne suurus on 50 000 EUR või 50 000 USD võlakirja nominaalis 
****** Kui Kliendi väärtpaberikontol on ainult likvideerimisel ja/või pankrotis Eesti ettevõtete väärtpaberid, mida hoitakse Eesti Väärtpaberikeskuses ning millele 
Eesti Väärtpaberikeskus hooldustasu ei rakenda, siis väärtpaberikonto hooldustasu ei võeta. Pärast nimetatud väärtpaberite kustutamist rakendub hooldustasu 
tavapärases korras. 

 

LISATEENUSED  
  
II samba kogumispensioni avalduste esitamine  

pensionifondide valikuavaldus, valikuavalduse muutmise avaldus,  6,40 eurot/avaldus 



 

 
uude pensionifondi sissemakse avaldus ja osakute vahetamise avaldus 
pärimisavaldus, ühekordse väljamakse avaldus, fondipensioni avaldus  
või selle muutmine 

29 eurot 

Järelepärimised välispankadest    

kuni 12 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta 20 eurot + tegelikud kulud 
rohkem kui 12 kuud tagasi sooritatud välismaksete kohta 32 eurot + tegelikud kulud 
Tõendid, õiendid, teatised, kinnitused, koopiad (lisanduvad edastamise tasud)  

eestikeelsed, võõrkeelsed 6 eurot/lk 
koopia kuni 12 kuud vanast dokumendist 2 eurot/lk 
koopia enam kui 12 kuud vanast dokumendist 6 eurot/lk 
maksekorralduse väljatrüki kinnitamine 0,50 eurot/maksekorraldus 
SWIFT koopia väljastamine 10 eurot 

Edastamise tasud  

e-postiga 1,60 eurot/dokument 
postiga või faksiga Eesti piires 1,60 eurot/lk (min 3,20 eurot) 
postiga või faksiga välismaale 3,20 eurot/lk (min 5 eurot) 
kulleriga 6,50 eurot + tegelik kulleri kulu 
Vastamine kohtu ja/või kohtutäituri päringule, mis on seotud 
andmebaasidest andmete kogumise ja/või sorteerimisega 

20 eurot/tund (min 5 eurot/päring) 

Switching tasuta 
Volituse vormistamine tasuta 
Konsultatsioonitasu 32 eurot/tund 

 


