Teenuste hinnakiri

Kontohalduri nimi: AS SEB Pank
Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto
Kuupäev: 01.11.2018


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 AS SEB Pank kodulehel asuvas hinnakirjas.



Käesolevas dokumendis kasutatud terminite sõnastik on tasuta kättesaadav.

Teenus

Tasu

Kontoga seotud üldteenused
Konto haldamine
Resident
Arvelduskonto avamine

0,00 EUR

Arvelduskonto kuutasu

0,30 EUR

Aastatasu kokku

3,60 EUR

Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguriigi resident
Arvelduskonto avamine

0,00 EUR

Arvelduskonto kuutasu

0,30 EUR

Aastatasu kokku

3,60 EUR
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Maksed (v.a kaardimaksed)
Maksekorraldus Eesti sisene (SEPA)
Pangasisene makse

Euroopa tavaline makse

Internetipank

0,16 EUR

Pangakontor

2,30 EUR

Internetipank

0,38 EUR

Pangakontor

3,50 EUR

Internetipank

0,38 EUR

Pangakontor

3,50 EUR

Internetipank

6,00 EUR

Pangakontor

10,00 EUR

Maksekorraldus (SEPA)
Euroopa tavaline makse

Maksekorraldus Kolmandate riikide
vaheline (mitte-SEPA)
Tavaline välismakse kulud kahasse

Püsikorraldus
E-arve
[E-arve püsimakse]
Pangasisene makse

0,08 EUR

Euroopa tavaline makse

0,19 EUR

Kaardid ja sularaha
Deebetkaardiga varustamine
[Tavakaardid:„MC deebetkaart“¹, „MC
deebet-viipekaart“, „Visa Electroni
deebetkaart”]

Väljastamine

0,00 EUR

Hooldustasu kuus

1,00 EUR

Aastatasu kokku

12,00 EUR

Krediitkaardiga varustamine
[Tavakaardid:„Mastercard Standard”¹, „MC
krediit-viipekaart“, „Visa Classic“]

Väljastamine
Aastane intress

0,00 EUR
18%

Hooldustasu kuus

1,60 EUR

Aastatasu kokku

19,20 EUR

Sularaha väljavõtmine
Pangakontorist eurodes kupüürid

0,5% summast, min 3 EUR
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Deebetkaardiga
SEB sularahaautomaadist:
- kuni 1000 eurot kalendrikuus

0,00 EUR

- summa ületab 1000 eurot kalendrikuus

0,3 % summast

Eestis ristkasutusega ühinenud pankade
sularahaautomaat

1 EUR +2,5% summast

Välismaal asuv sularahaautomaat

1 EUR +2,5% summast

Krediitkaardiga
Sularahaautomaat (k.a välismaal)

2 EUR + 2,5% summast

Pangakontor (k.a välismaal)

2 EUR + 2,5% summast

Sularaha sissemaksmine
Pangakontoris EUR kupüürides

0,4 % summast, min 3 EUR

SEB Eesti sularahaautomaat:
- kuni 4000 eurot kalendrikuus

0,00 EUR

- summa ületab 4000 eurot kalendrikuus

0,3% sissemakstavast summast

Muud teenused
Internetipanga leping
[SEB internetipank, SEB mobiilipank]

Liitumine

0,00 EUR

Kuutasu

0,00 EUR

¹ Alates 02.10.2018 ei saa tellida MC deebetkaarti ja MC Standardi krediitkaarti.

Teenuspakett

Tasu

[+ pakett] Soodustused: arvelduskonto ja tava
deebetkaart hooldustasuta; püsikorraldused ja
Vormistamine
e-arve püsimaksed tasuta; ühes kuus 5 tasuta
pangasisest ja/või Euroopa tavalist makset (sh Kuutasu
välkmakse), mis on algatatud internetipangas,
Aastatasu kokku
SEB mobiilirakenduses, määratud maksena
ATMis või läbi pangalingi*.

1,60 EUR
1,60 EUR
19,20 EUR

*Seda hulka ületavate maksete eest võetakse tasu hinnakirja kohaselt
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[Super
+
pakett]*
Soodustused:
arvelduskonto ning tava deebet- ja krediitkaart
hooldustasuta;
tasuta
pangasisene
ja
Euroopa tavaline makse (sh välkmakse) Vormistamine
internetipangas, SEB mobiilirakenduses,
Kuutasu
määratud maksena AMTis, püsikorraldusena
ning e-arve püsimaksena; krediitkaardi ja Aastatasu kokku
püsimaksega krediitkaardi intress 16% aastas
kasutatud laenulimiidilt; arvelduslaenu ja
väikelaenu intress 2% soodsam.

2,45 EUR
2,45 EUR
29,40 EUR

*Paketti saavad kliendid valida alates 18-ndast eluaastast
[Perepakett]* Soodustused: arvelduskonto
ning
tava
deebetja
krediitkaart
hooldustasuta;
tasuta
pangasisene
ja
Euroopa tavaline makse (sh välkmakse) Vormistamine
internetipangas, SEB mobiilirakenduses,
Kuutasu
määratud maksena AMTis, püsikorraldusena
ning e-arve püsimaksena; krediitkaardi ja Aastatasu kokku
püsimaksega krediitkaardi intress 16% aastas
kasutatud laenulimiidilt; arvelduslaenu ja
väikelaenu intress 2% soodsam.

2,95 EUR
2,95 EUR
35,40 EUR

*Paketiga liituja saab enda paketti kutsuda kuni 7 liiget, kellele kehtivad Perepaketi
soodustused. Paketti saavad kliendid valida alates 18-ndast eluaastast. Paketi liikmetele
vanuselist piirangut ei ole.
[Noortepakett]* Soodustused: arvelduskonto
ning
tava
deebetja
krediitkaart
hooldustasuta;
tasuta
pangasisene
ja Vormistamine
Euroopa tavaline makse (sh välkmakse) Kuutasu
internetipangas, SEB mobiilirakenduses,
määratud maksena ATMis, püsikorraldusena Aastatasu kokku
ning e-arve püsimaksena; virtuaalkaardi
vormistamine tasuta ning Eesti, Läti ja Leedu
väärtpaberid kuuhooldustasuta.

0,32 EUR
0,32 EUR
3,84 EUR

*Paketti saavad valida 18-25 aastased kliendid.
[Seeniorpakett]*
Soodustused:
arvelduskonto ning tava deebet- ja krediitkaart
hooldustasuta;
tasuta
pangasisene
ja Vormistamine
Euroopa tavaline makse (sh välkmakse)
internetipangas, SEB mobiilirakenduses, Kuutasu
määratud maksena AMTis, püsikorraldusena Aastatasu kokku
ning e-arve püsimaksena; krediitkaardi ja
püsimaksega krediitkaardi intress 16% aastas
kasutatud laenulimiidilt; väikelaenu intress 2%
soodsam.

0,32 EUR
0,32 EUR
3,84 EUR

* Paketti saavad kliendid valida alates 65-ndast eluaastast
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