
 

Detailse kaardimakse aruande kirjeldus  

NIMI KIRJELDUS VORMING 

PEALKIRJAD  

KAARDIMAKSETE ARUANNE  

SEB PANK AS Panga nimi  

REG.KOOD Panga registri kood   

ARVELDUSPERIOOD Töödeldud tehingute periood (päev, nädal või kuu) 
pp-kk-aaaa 

– pp-kk-

aaaa 

ETTEVÕTE Ettevõtte nimi  

 Ettevõtte aadress  

 Ettevõtte linn  

ARVELDUSKONTO Konto number (tehingute laekumiseks) 
xxxx xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxx 

 Konto valuuta ISO alpha 

MÜÜGIKOHT Panga poolt määratud müügikoha unikaalne liikmenumber (ID)  

 Müügikoha nimi  

 Müügikoha aadress  

 Müügikoha linn  

TERMINAL Panga poolt määratud terminali unikaalne number  

TEHINGUD   

ARVELDUSPÄEV Tehingu toimumise päev pp-kk-aaaa 

KAARDI NUMBER Kaardi numbri neli viimast numbrit *****nnnn 

KAARDI GRUPP Kaardi grupp, nt SEB MASTERCARD DEBIT, EU VISA CREDIT jne  

TEHINGU KUUPÄEV Tehingu kuupäev pp-kk-aaaa 

TEHINGU AEG Tehingu aeg tt:mm:ss 

AUT. KOOD Tehingu autoriseerimiskood  

TEHINGU TÜÜP 
Tehingu tüüp: 
D – deebet 

C – krediit 

 

VALUUTA Tehingu valuuta ISO alpha 

TEHINGU SUMMA Tehingu algsumma (ilma „sularaha väljamakse ehk cashback“ teenuseta)  

SULARAHA VÄLJAMAKSE  
SUMMA 

Väljavõetud sularaha summa („sularaha väljamakse ehk 

cashback” teenus) 
 

TEENUSTASU 
Tehingule lisatud teenustasu  

NETO SUMMA 
Tehingu arvestuslik netosumma (tehingu summa + “sularaha 

väljamakse ehk cashback” teenuse summa – teenustasu) 
 

VAHENDUSTASU Tehingule lisatud vahendustasu  



TÖÖTLUSTASU 

Tehingule lisatud vahendustasu määr. Võimalikud valikud: 
- Protsendimäär 
- Fikseeritud määr 
- Protsendimäär + fikseeritud määr 
- Protsendimäär, mis ei ole kõrgem kui fikseeritud määr 
- Protsendimäär, mis ei ole madalam kui fikseeritud määr 

  

UNID Unikaalne süsteemi kood  

RRN Toimingu number  

 

KOKKU READ   

TERMINAL KOKKU Kogutud andmed iga terminali numbri kohta:  

VALUUTA Tehingu valuuta ISO 

alpha 

TEHINGU SUMMA 
Tehingute algne summa (ilma „sularaha väljamakse ehk 

cashback“ teenuseta) terminali kohta 
 

SULARAHA VÄLJAMAKSE  
SUMMA 

Väljavõetud sularaha summa (ilma „sularaha väljamakse ehk 

cashback“ teenuseta) terminali kohta 
 

TEENUSTASU  Tehingutele lisatud teenustasu terminali kohta  

NETO SUMMA 
Tehingute arvestuslik netosumma (tehingu summa + „sularaha väljamakse 

e cashback“  teenuse summa – teenustasu) terminali kohta 
hk  

VAHENDUSTASU  Tehingutele lisatud vahendustasu terminali kohta  

TEHINGUID KOKKU Tehingute arv vastava terminali kohta  

MÜÜGIKOHT KOKKU Kogutud andmed iga müügikoha kohta:  

VALUUTA Tehingu valuuta ISO 

alpha 

TEHINGU SUMMA 
Tehingute algne summa (ilma „sularaha väljamakse ehk 

cashback“ teenuseta) müügikoha kohta 
 

SULARAHA VÄLJAMAKSE  
SUMMA 

Väljavõetud sularaha summa („sularaha väljamakse ehk 

cashback“ teenus) müügikoha kohta 
 

TEENUSTASU  Tehingutele lisatud teenustasu müügikoha kohta  

NETO SUMMA 
Tehingute arvestuslik netosumma (tehingu summa + „sularaha väljamakse 

e cashback” teenuse summa – teenustasu) müügikoha kohta 
hk  

VAHENDUSTASU Tehingutele lisatud vahendustasu müügikoha kohta  

TEHINGUID KOKKU Tehingute arv vastavas müügikohas  

KOKKU Perioodil tehtud tehingud kokku:  

VALUUTA Tehingu valuuta ISO 

alpha 

TEHINGU SUMMA 
Tehingute summa (ilma „sularaha väljamakse ehk cashback“ 

teenuseta) kokku 
 

SULARAHA VÄLJAMAKSE  
SUMMA 

Väljavõetud sularaha summa (ilma „sularaha väljamakse ehk 

cashback“ teenuseta) kokku 
 

TEENUSTASU  Tehingutele lisatud teenustasu kokku  

Tehingute arvestuslik netosumma (tehingu summa + „sularaha väljamakse ehk  
NETO SUMMA 

cashback” teenuse summa – teenustasu) kokku 

VAHENDUSTASU  Tehingutele lisatud vahendustasu kokku  

TEHINGU SUMMA Tehingute arv vastava kontoga  



ARVELDUSPÄEV KOKKU Andmed iga arvelduspäeva kohta koondatakse:  

 Arvelduspäev pp-kk-

aaaa 

VALUUTA Tehingu valuuta ISO 

alpha 

TEHINGU SUMMA 
Tehingute algne summa (ilma „sularaha väljamakse ehk 

cashback” teenuseta) arvelduspäeval 
 

SULARAHA VÄLJAMAKSE  
SUMMA 

Väljavõetud sularaha summa („sularaha väljamakse ehk 

cashback” teenus) arvelduspäeval 
 

TEENUSTASU Tehingutele lisatud teenustasu arvelduspäeval   

NETO SUMMA 
Tehingute arvestuslik netosumma (tehingu summa + „sularaha 

väljamakse ehk cashback” teenuse summa – teenustasu) 

arvelduspäeval 

 

VAHENDUSTASU  Tehingutele lisatud vahendustasu arvelduspäeval  

TEHINGUID KOKKU Tehingute arv vastaval arvelduspäeval  

 

KAARDI GRUPID KOKKU Andmed iga kaardi grupi kohta koondatakse: 

 Kaardi grupp,  nt SEB MASTERCARD DEBIT, EU VISA CREDIT jne 

VALUUTA Tehingu valuuta 

TEHINGU SUMMA 
Tehingute algne summa (ilma „sularaha väljamakse ehk 

cashback“ teenuseta) arvelduspäeval 

SULARAHA VÄLJAMAKSE  
SUMMA 

Väljavõetud sularaha summa (ilma „sularaha väljamakse ehk 

cashback“ teenuseta) arvelduspäeval 

TEENUSTASU  Tehingutele lisatud teenustasu arvelduspäeval  

NETO SUMMA 
Tehingute arvestuslik netosumma (tehingu summa + „sularaha 

väljamakse ehk cashback” teenuse summa – teenustasu) 

arvelduspäeval 

VAHENDUSTASU  Tehingutele lisatud vahendustasu arvelduspäeval 

TEHINGUID KOKKU Tehingute arv vastaval arvelduspäeval 
AS SEB Pank  tel +372 665 5100  Tornimäe 2, 
15010 Tallinn  e-post info@seb.ee 

 


