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Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri 

 

 

 

Kontohalduri nimi: IPF Digital AS   

Konto nimi: Creditea maksekonto 

Kuupäev: 25.02.2022 

  

• Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See 

aitab Teil võrrelda neid tasusid teiste kontode samade tasudega. 

• Tasu võidakse võtta ka selliste kontoga seotud teenuste eest, mida selles dokumendis loetletud 

ei ole. Täielik teave on kättesaadav Creditea veebilehel ja äpis avaldatud hinnakirjas. 

• Käesolevas dokumendis kasutatud terminite sõnastik on tasuta kättesaadav käesoleva 

dokumendi lisana. 

Teenus Tasu 

Kontoga seotud üldteenused 

Konto haldamine  Maksekonto avamine 

 

Maksekonto kuutasu 

- esimesel kuul 

- igal järgneval kuul 

Aastatasu kokku 

 

Maksekonto sulgemine  

0,00 EUR 

 

 

0,00 EUR 

2,95 EUR 

35,4 EUR 

 

0,00 EUR 

 

Maksed (v.a. kaardimaksed) 

Maksekorraldus (SEPA)  Teenus puudub 

 

Maksekorraldus Eesti sisene 

(SEPA) 

 Teenus puudub 

 

Maksekorraldus Kolmandate 

riikide vaheline(mitte-SEPA) 

 Teenus puudub 

Püsikorraldus  Teenus puudub 

 

E-arve  Teenus puudub 

 

Kaardid ja sularaha 
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Deebetkaardiga varustamine 

 

Deebetkaardi väljastamine (va 

kaotuse või blokeerimise korral) 

 

Deebetkaardi asendamine kaotuse 

või blokeerimise korral 

 

Deebetkaardi kuutasu 

 

Kaardimaksed deebetkaardiga 

 

Konverteerimistasu välisvaluutas 

tehtud kaarditehingutele (teistes 

vääringutes kui euro) 

 

 

 

 

 

 

Maksekonto saldo kontrollimine 

sularahaautomaadis 

 

0,00 EUR 

 

 

0,00 EUR 

 

0,00 EUR 

 

0,00 EUR 

 

 

0% tehingusummalt 

 

Tehingule 

kohaldatakse 

Mastercardi 

kaarditehingute 

vahetuskursse. 

 

0,00 EUR 

 

 

Krediitkaardiga varustamine  Teenus puudub 

  

Sularaha väljavõtmine Sularahaautomaadist 0,00 EUR 

 

Sularaha sissemaksmine  Teenus puudub 

 

Muud teenused 

Internetipanga leping Creditea äpi kasutamine 0,00 EUR 

  

Muud teenused ja tasud Digitaalselt allkirjastatud tõendi või 

kinnituse väljastamine 

 

Alusetu tagasinõude (chargeback) 

esitamine seoses kaarditehinguga 

 

15,00 EUR 

 

 

50,00 EUR 
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Lisa: Tüüpiliste makseteenuste loetelul põhinev sõnastik  

Mõiste  Definitsioon  

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

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

Konto haldamine Kontohaldur haldab kliendi kasutatavat kontot.  

 
Krediitkaardiga varustamine  

 
Kontohaldur pakub kliendile kliendi maksekontoga seotud 
maksekaardi. Kokkulepitud perioodi kaarditehingute kogusumma 
võetakse kokkulepitud kuupäeval kliendi maksekontolt osaliselt või 
kogu ulatuses. Kontohalduri ja kliendi vahelises krediidilepingus 
määratletakse, kas klient peab laenusummalt maksma intresse.  

 

Maksekorraldus   

Eesti sisene (SEPA)1  

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

 
Maksekorraldus (SEPA)  

 
Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha kliendikontolt teisele 
kontole; kliendimakse, kus vähemalt üks osapool asub väljaspool Eesti 
Vabariiki ja mis vastab SEPA nõuetele.  

 
Maksekorraldus Kolmandate 
riikide vaheline (mitte-SEPA)  

 
Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha kliendikontolt teisele 
kontole; kliendimakse, kus vähemalt üks osapool asub kolmandas 
riigis ja mis ei vasta SEPA nõuetele.  

 
Püsikorraldus  
E-arve  

 
Kontohaldur kannab regulaarselt kliendi juhise kohaselt kindla summa 
kliendikontolt teisele kontole, kus arve ja maksejuhise andmed on 
panka saadetud Eesti e-arve formaadis ning e-arve kuvatakse 
kliendile internetipangas.  

 
Sularaha väljavõtmine  

 
Klient võtab kliendikontolt sularaha välja.  

 
Sularaha sissemaksmine  

 
Klient maksab sularaha maksekontole sisse.  

 

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


