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Tüüpiliste makseteenuste loend1 

Maksekonto teenused 
 

Teenus Hind 

1. Arvelduskonto avamine 0 € 

2. Arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käitlustasu (*)  

- Eesti resident 0 € 

- EMP liikmesriigi resident 0 € 

3. Arvelduskonto kuutasu  

- Eesti resident 0 € 

- EMP liikmesriigi resident 0 € 

 
* Dokumentide käitlus algab alles pärast dokumentide käitlustasu tasumist. Tasu ei tagastata, kui inHouse Pay 

otsustab kontot mitte avada. Tasu ei rakendata iga järgneva arvelduskonto avamisele. 

 

 

Kontoväljavõtted 
 

Teenus Hind 

Kasutajakeskkonnast 0 € 

 
 

Maksed 
 

Väljaminevad maksed (ainult eurodes) 
Teenuseid osutatakse ainult elektrooniliselt 
kasutajakeskkonnas 

Hind 

1. inHouse Pay sisene makse  

- eurodes 0 € 

2. Väline makse (SEPA)  

- SEPA maksekorraldus (SCT) 0 € 

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

 

Maksete vastuvõtmine (ainult eurodes) hind 

1. inHouse Pay sisene 0 € 

2. Väline (SEPA kreeditkorraldus, sh kohene) 0 € 

 
* 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. 

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

makseteenuse lepingute kohta, sealhulgas lepingueelne teave, esitatakse muudes dokumentides. 
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** Väljamineva SCT-Inst summa on piiratud kuni 15 000 EUR. 

  

Elektroonilised tooted ja teenused 
 

Teenus Hind 

1. Kasutajakeskkond    

- registreerumine 0 € 

- kuutasu 0 € 

2. Lepingumuudatus  

- digitaalselt allkirjastatud ja saadetud e-posti teel 0 € 

 
 
 

Lisateenused 
 

Teenus Hind 

Kinnituste väljastamine ja edastamine (*)  

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

- SCT või SCT-Inst tehingu kinnitus 15 € 

 
* Hinnale lisandub edastamismistasu: 

 - posti teel Eestis – 20 eurot; 

 - posti teel väljaspool Eestit – 40eurot. 
 

 

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). 

 


