OP CORPORATE BANK PLC EESTI FILIAAL
HINNAKIRI
äriklientidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele

Kehtiv alates 1. veebruarist 2018,
teenustasud eurodes

Kontod [vaata]
Maksed [vaata]
Internetipank [vaata]
Sweeping [vaata]
Arvelduskrediidid [vaata]
Laenud [vaata]
Garantiid [vaata]
SWIFT teenused [vaata]
Lisateenused [vaata]
KONTOD [tagasi üles]
Konto avamine
Konto avamine Eestis registreeritud juriidilisele isikule

tasuta

Konto avamine OP Financial Grupi klientidele

tasuta

Konto avamine Euroopa Liidus või Norras registreeritud juriidilisele isikule

23.00

Konto avamine väljaspool Euroopa Liitu või Norrat registreeritud juriidilisele isikule

225.00

Konto avamine välispankades
Konto avamine OP Financial Grupis

32.00

Konto avamine väljaspool OP Financial Gruppi

140.00

Lisateenused välispankades

13.00

Konto pidamine
Konto pidamine Euroopa Liidus või Norras registreeritud juriidilisele isikule

tasuta

Igakuine konto pidamise tasu väljaspool Euroopa Liitu või Norrat registreeritud juriidilisele isikule
(va. Unicash ja teised partnerid)
Viivis konto vaba jäägi ületamise eest

32.00
0.2% päevas

Konto väljavõtted
pangakontorist

1.60

postiga Eesti piires

1.90

postiga välismaale

3.20

internetipangast

tasuta

Tehingu kinnitus

0.70

Panga poolt makstav intress
Arvelduskontol eurodes hoitavatele summadele kohaldatav intressimäär
MAKSED [tagasi üles]
Väljaminevad maksed eurodes EMP1 riikidesse

0.01% arvestatuna 360-päevase
aasta baasil päeva lõppsaldolt
Pangakontoris

Internetipangas

1.05

0.25

Siseriiklik ekspressmakse

11.00

3.10

Ekspressmakse EMP1 riikidesse

20.00

10.00

Filiaalisisene makse

0.90

tasuta

0.95

0.24

SEPA

OP

makse2

makse3

Filiaalisisene püsimaksekorraldus

tasuta

Püsimaksekorraldus teise panka

0.25

Palgamakse teise panka4

0.25

Väljaminevad välismaksed5

Pangakontoris

Internetipangas

Filiaalisisene makse välisvaluutas

2.10

1.10

OP makse3 välisvaluutas (SHA6)

2.60

1.90

Tavamakse

(SHA6)

9.00

4.50

Tavamakse

(OUR7)

27.00

24.00

Kiirmakse (SHA6)

13.00

10.50

(OUR7)

33.00

30.00

Kiirmakse

Ekspressmakse

(SHA6)

(sama väärtuspäevaga)

34.20

29.20

Ekspressmakse (OUR7) (sama väärtuspäevaga)

55.00

48.00

Siseriiklik makse välisvaluutas

vt. väljamineva välismakse tasu

Püsimaksekorraldus välisvaluutas

vt. väljamineva välismakse tasu

Laekuvad maksed
SEPA makse2

tasuta

Filiaalisisene makse

tasuta

OP makse3

tasuta

Välismakse

5.60

INTERNETIPANK [tagasi üles]
Kuutasu

tasuta

Kadunud koodikaardi asendamine

3.00

PIN kalkulaatori väljastamine
Kadunud PIN kalkulaatori asendamine
PIN kalkulaatori blokeeringust vabastamine

25.00
25.00
4.00

Siseriiklik sweeping [tagasi üles]
Lepingu sõlmimine

40.00

Sweeping igal pangapäeval (kuutasu)

85.00

Sweeping kord nädalas (kuutasu)

35.00

Sweeping kord kuus (kuutasu)

20.00

Lepingu muutmine

40.00

OP Financial Grupi sisene sweeping
Lepingu sõlmimine

60.00

Sweeping igal pangapäeval (kuutasu)

55.00

Sweeping kord nädalas (kuutasu)

20.00

Sweeping kord kuus (kuutasu)

10.00

Lepingu muutmine

40.00

ARVELDUSKREDIIDID [tagasi üles]
Arvelduskrediit EUR, USD
Lepingu sõlmimine8

1% krediidilimiidist

Limiiditasu

Kliendikohane, arvutatakse
aastase %-määrana krediidilimiidi
kasutamata osalt
Kliendikohane, arvutatakse
aastase %-määrana krediidilimiidi
kasutatud osalt

Intress

Viivis

0.2% päevas

Lepingu muutmine, sh lepingu tähtaja pikendamine

1% krediidilimiidist

Päevasisene arvelduskrediit EUR, USD
Lepingu sõlmimine8

1% krediidilimiidist

Limiiditasu, kui krediidilimiit on kuni 320 000 EUR (või USD ekvivalent)

500.00

Limiiditasu, kui krediidilimiit on vahemikus 320 000.01 – 640 000 EUR (või USD ekvivalent)

1000.00

Limiiditasu, kui krediidilimiit on suurem kui 640 000 EUR (või USD ekvivalent)

2000.00

Viivis

0.2% päevas

Lepingu muutmine, sh lepingu tähtaja pikendamine

1% krediidilimiidist

LAENUD [tagasi üles]
Investeerimislaen
Lepingu sõlmimine

1% laenusummast, min. 1000.00

Laenu väljamaksmise tasu
(kohaldatakse mitmes osas väljamakstava laenu puhul, kuulub tasumisele teise ja iga järgneva
laenuosa väljamaksmisel)
Laenu saldo kinnitus pangakontorist

50.00

Laenu saldo kinnitus Corporate eServices kaudu

tasuta

Lepingu muutmine

1% laenusummast, min. 500.00

20.00

Korduvkasutusega laenulimiit (Revolving Credit Facility)
Lepingu sõlmimine

1% laenulimiidist

Limiiditasu

Kliendikohane, arvutatakse
aastase %-määrana laenulimiidi
kasutamata osalt

Intress

Kliendikohane, arvutatakse
aastase %-määrana laenulimiidi
kasutatud osalt

Limiidi alt laenu väljavõtmine või väljavõetud laenu pikendamine

200.00
150.00, kui taotlus on esitatud
Corporate eServices kaudu

Viivis

0.2% päevas

Lepingu muutmine, sh lepingu tähtaja pikendamine

1% laenulimiidist

GARANTIID [tagasi üles]
Garantii väljastamine

65.00

Täiendav tasu kliendi poolt soovitud mittestandardses sõnastuses garantii väljastamise eest

65.00

Täiendav tasu garantii saatmise eest SWIFT’i teel

vastavalt tegelikele kuludele, min.
40.00
Kliendikohane, arvutatakse
aastase %-määrana garantiilimiidi
kasutamata osalt
Kliendikohane, arvutatakse
aastase %-määrana väljastatud
garantii summast, min. 45.00
kvartalis iga väljastatud garantii
eest
0.1% nõude summast, min. 100.00

Limiiditasu
Garantiitasu

Garantii alusel laekunud maksenõude menetlemine
Viivis
Garantii muutmine või ennetähtaegne lõpetamine

0.2% päevas, arvutatakse
võlgnetavatelt tasudelt ja garantii
alusel väljamakstud summadelt
65.00

SWIFT TEENUSED [tagasi üles]
Teisest pangast laekuv SWIFT MT940 konto väljavõte
Lepingu sõlmimine
Kuutasu iga konto kohta, mille väljavõtteid saadakse

20.00
23.00

Teise panka saadetav SWIFT MT940 konto väljavõte
Lepingu sõlmimine (mõlema, MT940 ja MT101 lepingu puhul võetakse tasu ainult ühe lepingu eest)

20.00

Kuutasu (mõlema, MT940 ja MT101 lepingu puhul võetakse tasu ainult ühe lepingu eest)

23.00

Teisest pangast laekuv SWIFT MT101 maksekorraldus
Lepingu sõlmimine

20.00

Kuutasu

23.00

Maksekorralduse täitmine

vastavalt internetipangas
tehtavate maksete hinnakirjale

LISATEENUSED [tagasi üles]
Kliendi dokumentide saatmine posti teel

3.00

Kliendi dokumentide saatmine kulleriga

vastavalt tegelikele kuludele

Päringud ja parandused
Päring siseriikliku või OP makse kohta

8.00

Päring välismakse kohta, mis on sooritatud kuni 6 kuud tagasi
Päring välismakse kohta, mis on sooritatud rohkem kui 6 kuud tagasi

26.00 + välispanga tegelikud kulud
35.00 + välispanga tegelikud kulud

SWIFT sõnumi koopia

10.00

Välismakse parandamine, kui makse ei ole veel pangast välja saadetud

16.00

Välismakse tühistamine, kui makse ei ole veel pangast välja saadetud

23.00

Välismakse parandamine, kui makse on pangast välja saadetud

16.00 + välispanga tegelikud kulud

Välismakse tühistamine, kui makse on pangast välja saadetud

23.00 + välispanga tegelikud kulud

Siseriikliku või SEPA makse tühistamine

20.00

Päring või teade korrespondentpangale

39.00

Kiirpäring või -teade korrespondentpangale (24h)

50.00

Makse lisatöötlemine, kui vajadus selleks on tingitud kliendi poolt ebaõige või mittetäieliku info
esitamisest makse sisestamisel (puuduv IBAN vms.)
Välismakse tagastamine välispanga poolt

10.00
13.00

Tõendid
Tõend ühe konto kohta

5.00

Tõend mitme konto kohta

8.00

Tõend audiitorile, kontserni puhul iga kontserni liikme kohta

20.00

Eripäringud, tunnitasu

16.00

Teatised
Võlgnevuse teatis

20.00

MÄRKUSED
1 Euroopa Majanduspiirkonda
2 SEPA

(EMP) kuulub 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Monaco.
maksed on siseriiklikud ja EMP sisesed maksed eurodes. SEPA makse tingimused:
saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas
sisestate saaja kontonumbri IBAN formaadis
sisestate saaja panga BIC koodi
makse tüüp on tavamakse

teenustasu variant SHA
siseriiklik SEPA makse teostatakse samal pangapäeval (T+0), muud SEPA maksed teostatakse maksekorralduse andmise päevale
järgneval pangapäeval (T+1)
3 OP makse tingimused:
OP Financial Grupi sisene makse (Eesti ja Soome/Läti/Leedu vahelised maksed)
makse valuuta on EUR, SEK, USD, NOK, DKK, GBP või CHF
teenustasu variant SHA
4 Palgamaksed

on SEPA maksed (st siseriiklikud ja EMP sisesed maksed eurodes).
on kõik maksed muus valuutas kui euro, samuti väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse tehtavad ja
sellistest riikidest laekuvad maksed eurodes.
6 SHA - jagatud kulud, maksja ja saaja tasuvad kumbki oma panga teenustasud.
7 OUR - maksja kulud, maksja tasub kõik teenustasud, sealhulgas maksevahendajate ja saaja panga teenustasud. Kui maksevahendajate ja
saaja panga teenustasud ületavad hinnakirjas toodud teenustasu, on pangal õigus debiteerida maksja kontolt lisaks teenustasule eelviidatud
kulude ja teenustasu vahe.
8 Lepingutasu on laenuga samas valuutas.
5 Välismaksed

