Teenuste hinnakiri
Kontohalduri nimi: Paysera LT, UAB
Konto nimi: Paysera e-raha konto
Kuupäev: 12.03.2020
 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 Makseteenuste
üldlepingus, lepingu lisades ja hinnakirja leheküljel.
 Käesolevas dokumendis kasutatud terminite sõnastik on tasuta kättesaadav.

Teenused ja tasud
Teenus

Tasu

Kontoga seotud üldteenused
[Paysera] konto avamine ja haldamine

0 EUR

Maksed (v.a kaardimaksed)
Süsteemisisene makse [Paysera] klientide vahel

0 EUR

Maksekorraldus SEPA

0 EUR

Maksekorraldus SEPA väkmakse (Instant)

0 EUR

Maksekorraldus mitte-SEPA

Makse eurodes – 7,00 EUR
Makse USA dollarites – 7,00 EUR
Makse Suurbritannia naeltes – 7,00 EUR

Makse Poola zlottides – 2,70 PLN
Makse Norra kroonides – 2,00 NOK
Makse Bulgaaria leevides – 7,00 EUR

Laekuvate euromaksete krediteerimine

0 EUR,
v.a maksed pangast [Postbank] Bulgaarias.
Nende maksete krediteerimise tasu – 3,00 EUR

Rahvusvaheliste maksete krediteerimine

Suurbritannia pank, GBP krediteerimise tasu –
0,50 EUR, aga mitte vähem kui 0,20 GBP
Norra [DNB] pank, NOK krediteerimise tasu –
2,00 NOK
Bulgaaria Pank, BNG krediteerimise tasu –
0 EUR
Poola [Getin] pank, krediteerimise tasu –
0 EUR,
v.a juhul,kui makse on teostatud väljaspool
Poolat. Krediteerimise tasu sellisele ülekandele
maksab 1 % summast, aga mitte rohkem kui
13,03 EUR

Kaardid ja sularaha
Paysera deebetkaardi väljastamine

3,00 EUR

Esimese kaardi hooldustasu kuus (makstakse

0,45 EUR

järgmise kuu eest ette)
Teise (ja iga järgmise) kaardi hooldustasu kuus
(kui kaart on seotud sama kontoga, mis
esimene kaart)

0 EUR

Sularaha väljavõtmine

[Paysera] harukontoris – 0 EUR (kuni 1000
EUR, pärast 1000 EUR ületamist – 0,35 %
ületatavast summast, min 0,50 EUR
tehingu kohta)
[Perlas] terminaalis – 1,00 EUR (kuni 500 EUR)
[Lietuvos spauda] kioskis – 0,50 EUR
(alates 10 EUR kuni 1000 EUR)
[Narvesen] kioskis – 0,50 EUR
(alates 10 EUR kuni 1000 EUR)
[PayPost] harukontoris – 0,3 % summast aga
mitte vähem kui 0,80 EUR
[Natų] raamatupoes – 0,5 % summast aga mitte
vähem kui 0,29 EUR

[Money Express] (Läti) – 1,4 % summast aga mi
tte vähem kui 1,00 EUR (kuni 5000 EUR)
[E-lats] (Läti) – 1,4 % summast aga mitte
vähem kui 1,00 EUR

[Money Express] (Eesti) – 1,0 % summast aga
mitte vähem kui 1,00 EUR

[Paysera] harukontoris – 0 EUR
Sularaha sissemaksmine

(kuni 10 000 EUR, pärast 10 000 EUR
ületamist – 0,03 % ületatavast summast)
[Perlas] terminaalis – 0,05 % + 0,43 EUR
(kuni 300 EUR)

[Maxima] kauplustes – 0,35 EUR
(kuni 600 EUR)

[Lietuvos spauda] kioskis – 0,29 EUR
(kuni 500 EUR)
[Narvesen] kioskis – 0,29 EUR
(kuni 500 EUR)
[Lietuvos paštas] harukontoris – 0,35 EUR
(kuni 580 EUR)
[PayPost] harukontoris – 0,35 EUR
(kuni 580 EUR)
[Natų] raamatupoes – 0,5 % summast, aga
mitte vähem kui 0,29 EUR
[Foxbox] terminaalis:
kuni 100 EUR – 0,30 EUR
101-200 – 0,60 EUR
201-300 - 0,90 EUR
301-400 – 1,20 EUR
401-500 – 1,50 EUR
501-600 – 1,80 EUR
(kuni 600 EUR)
[Money Express] (Läti) – 0,5 % summast aga mi
tte vähem kui 0,60 EUR (kuni 5000 EUR)
[E-lats] (Läti) – 0,5 % summast aga mitte
vähem kui 0,60 EUR
[Money Express] (Eesti) – 0,5 % summast aga
mitte vähem kui 0,60 EUR
(kuni 9000 EUR)

Arvelduskrediit ja sellega seotud teenused
Teenust ei pakuta

