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Tüüpiliste makseteenuste loend1 

inHouse Pay AS makse algatamise teenus 
 

Teenus Hind 

Registreerumine 0 € 

Tehingutasu* 2% + 0.25 € 

Otsene integreerimine ilma plugin lahenduseta 
(kasutades API dokumentatsiooni) 

0 € 

Integreerimine kasutades e-kaubanduse 
platvormide plugin moodulit** 

10 € kasutatud mooduli kohta kuus 

Poe kolimine teise ettevõtte alla*** 250 € 

 
* Klientidel, kes töötlevad tehingumahtusid üle 10 000 EUR, palume eraldi päringu tegemiseks ühendust võtta aadressil 
sales@inhousepay.com 
** Olemasolevate plugin moodulite nimekiri -  www.inhousepay.com/plugin  
*** Rakendatakse ainult juhul, kui kaupleja müügikoha omandiõigus muutub (nt teisele juriidilisele isikule müüdud/üleantud 
müügikoht). 

 

Maksekonto teenused 
 

Teenus  Hind 

1. Arvelduskonto avamine 20 € 

2. Arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käitlustasu (*)  

- Eesti resident, välja arvatud Eestis registreeritud juriidiline isik, keda 
esindab mitteresident või kelle omandistruktuuri või tegelike 
kasusaajate hulka kuulub mitteresident 

30 € 

- EMP liikmesriigi resident, sealhulgas Eestis registreeritud juriidiline 
isik, keda esindab mitteresident või kelle omandistruktuuri või tegelike 
kasusaajate hulka kuulub EMP liikmesriigi  mitteresident   

 

500 € 

3. Arvelduskonto kuutasu (**,***)  

- Eesti resident 10 € 

- EMP liikmesriigi resident 100  € 

4. Makse- ja e-raha asutuste igakuine kontohaldustasu (****) 800  € 

 

* inHouse  Pay alustab dokumentide käitlemist pärast dokumentide käitlustasu tasumist. Tasu ei tagastata, kui  InHouse  
Pay otsustab kontot mitte avada. Tasu ei rakendata iga järgneva arvelduskonto avamisele. 

** Kuutasu konto avamise kuu eest ei võeta, kui konto avatakse pärast 15. kuupäeva. 

*** Juriidiliste isikute arvelduskonto kuutasu ei kehti makse- ja e-raha asutustele. 

**** Igakuist kontohaldustasu rakendatakse kliendipõhiselt (ei sõltu kontode arvust). 
 

 

 

 

 
1 Hinnakiri sisaldab teavet ainult kõige tüüpilisemate maksekontodega seotud makseteenuste tasude kohta ja täielik teave 

makseteenuse lepingute kohta, sealhulgas lepingueelne teave, esitatakse muudes dokumentides. 

http://www.inhousepay.com/plugin
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Kontoväljavõtted 
 

Teenus  Hind 

Kasutajakeskkonnast   0 € 

 
 

Maksed 
 

Väljaminevad maksed (ainult eurodes) 
Teenuseid osutatakse ainult elektrooniliselt 
kasutajakeskkonnas 

Hind 

1. inHouse Pay sisene makse  

- maksekorraldus  0 € 

2. Väline makse (SEPA)  

- SEPA maksekorraldus (SCT)(*) 0,15  € 

- SEPA välkmaksekorraldus (SCT-Inst)(**) 0,15 € 
      

* SCT makseid töödeldakse igal tööpäeval kell 9.30, 12.00, 14.30 ja 16.30. 
Pärast kella 16.30 loodud makseid töödeldakse järgmisel päeval kell 9.30, ja reedel pärast kella 16.30 kuni esmaspäeval kella 8.00 
loodud makseid töödeldakse esmaspäeval kell 12.00. 

** Väljaminev SCT-Inst on piiratud kuni 15 000 EUR  

 

Maksete vastuvõtmine (ainult eurodes) hind 

1. inHouse Pay sisene 0 € 

2. Väline (SEPA maksekorraldus, sh välkmakse) 0 € 

 
 

Elektroonilised tooted ja teenused 
 

Teenus Hind 

  Kasutajakeskkond  

- registreerumine 0 € 

- kuutasu 0 € 
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Lisateenused 
 

Teenus Hind 

1. Kinnituste väljastamine ja edastamine (*)  

- konto olemasolu kohta ja saldo kohta (saldokinnitus) 30 € 

- tõend kohustuste olemasolu/puudumise kohta 50 € 

- SCT või SCT-Inst tehingu kinnitus 15 € 

2. Päringute vastused  

- audiitoritele 50 €, kontsernidele 50 € iga liikme kohta 

- ärikliendi lepingu- ja saldopäring (likvideerijale) 50 € 

- erilahendusi vajavate päringute kinnitused ja vastused (**) 50 € tunnis, vähemalt 100  € 

 
 

* Hinnale lisandub edastamistasu: 

 - posti teel Eestis – 20 eurot; 

 - posti teel väljaspool Eestit – 40 eurot. 

** Muude vastuste ja kinnituste koostamine päringutele, mida ei ole hinnakirjas eraldi märgitud. inHouse Pay´l  on õigus 

keelduda kinnituste või muude erilahendust vajavate dokumentide koostamise korralduste vastuvõtmisest. 

 
 

Mõisted 
 

Maksekonto - inHouse Pay poolt kliendi nimel avatud arvelduskonto, kus klient saab teha maksetehinguid 
ja hoida e-raha. 
 

Makse algatamise teenus - maksetehingu algatamine kliendi taotluse alusel maksekontol, mida ei ole 
avanud inHouse Pay, vaid mõni muu makseteenuse pakkuja. Seoses makse algatamise teenuse 
osutamisega ei hoia InHouse Pay ühelgi hetkel maksja rahalisi vahendeid oma kontol. 
 

Makseteenus - inHouse Pay poolt pakutav makseteenus, mille raames saab klient teha maksetehinguid 
(maksja algatatud raha sissemakse, ülekandmine või väljavõtmine). 


