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PANGAKAARDID

TOOTE 
NIMETUS HINNAKIRJAS PRAEGUNE TASU JA/VÕI NIMETUS

UUS TASU JA/VÕI NIMETUS 
ALATES  01.11.2022 MUUDATUS

Kaardi tellimisega seotud 
teenustasud 
Visa Debit

1,50 € 
Lisakaardi kuutasu (täiskasvanud)

Uus teave lisakaardi 
kuutasu kohta

Kaardi tellimisega seotud 
teenustasud 
Luminor Black

3,50 € 
Lisakaardi kuutasu 

Uus teave lisakaardi 
kuutasu kohta

Kaardi tellimisega seotud 
teenustasud 
Luminor Visa Infinite

20 € 
Lisakaardi kuutasu 

Uus teave lisakaardi 
kuutasu kohta

Tehingu tasud 
Luminor Black

Kuni 600 € ühes kalendrikuus 
tasuta; 2% summast, mis ületab 
600 € (min 3,50 €)  
Sularaha väljamakse 
- Luminori automaadist 

Kuni 1200 € ühes kalendrikuus tasuta;  
2% summast, mis ületab 1200 €  
(min 3,50 €)  
Sularaha väljamakse 
- Luminori automaadist 

Suurem limiit

Kuni 600 € ühes kalendrikuus 
tasuta; 2% summast, mis ületab 
600 € (min 3,50 €)   
Sularaha sissemakse 
- Luminori automaatides Eestis 

Kuni 1200 € ühes kalendrikuus tasuta;  
2% summast, mis ületab 1200 €  
(min 3,50 €)  
Sularaha sissemakse 
- Luminori automaatides Eestis

Suurem limiit

Tehingu tasud 
Luminor Visa Infinite

Kuni 1000 € ühes kalendrikuus 
tasuta; 2% summast, mis ületab 
1000 € (min 3,50 €) 
Sularaha väljamakse 
- Luminori automaadist 
 

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta;  
2% summast, mis ületab 2000 €  
(min 3,50 €) 
Sularaha väljamakse 
- Luminori automaadist 

Suurem limiit

Kuni 1000 € ühes kalendrikuus 
tasuta; 2% summast, mis ületab 
1000 € (min 3,50 €) 
Sularaha sissemakse 
- Luminori automaatides Eestis 

Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta;  
2% summast, mis ületab 2000 €  
(min 3,50 €) 
Sularaha sissemakse 
- Luminori automaatides Eestis

Suurem limiit

Muud kaarditeenustasud Kaardi Priority Pass kättetoimetamine 
Tasuta 
- postiga Eesti aadressile 
10 € 
- postiga välismaa aadressile  

Lisateave Priority Passi 
kättetoimetamise kohta

LAENUD

TOOTE 
NIMETUS HINNAKIRJAS PRAEGUNE TASU JA/VÕI NIMETUS

UUS TASU JA/VÕI NIMETUS 
ALATES  01.11.2022 MUUDATUS

Kodulaen, ideelaen 1% laenusummast või täiendavast 
summast, min 100 € 
Lepingutasu 

1% laenusummast või täiendavast 
summast, min 100 € 
Lepingutasu (1) 
 
(1) Luminori partneritega lepingu sõlmimisel saab 
rakendada erinevaid tingimusi.

Uus allmärkus
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200 € 
Laenulepingu tingimuste muutmine 
(1) (2) 
 
(1) Näiteks: muudatused laenu tagasimakse 
graafikus, tagatiste osas, laenu 
väljamaksmise tingimustes, laenu valuutas 
jms.  
(2) Laenu osalise tagasimakse ja 
laenuperioodi lühendamise (tingimusel, et 
kuumakse ei suurene) korral lepingutasu 
puudub.

200 € 
Laenulepingu tingimuste muutmine (2) (3) (4) 
 
(2) Näiteks: muudatused laenu tagasimaksegraafikus, 
tagatistes, laenu väljamaksmise tingimustes, laenu 
valuutas jms. 
 
Kui lepingujärgne intressimäär on fikseeritud, 
kuid selle kohaldamine lõppeb lepingu tingimuste 
muutmise tõttu, tuleb tasuda lisaks lepingu 
muutmise tasule lisatasu, mis on võrdne 
fikseeritud intressimääraga laenudele kohaldatava 
ennetähtaegse tagastamise tasuga (vt Laenu 
osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine, 
kui intressimäär on fikseeritud). Sellisel juhul 
arvutatakse tasu muutunud tingimustega laenujäägi 
pealt, mitte ennetähtaegselt tagastatavalt summalt. 
Fikseeritud intressimäära kohaldamine lõpetatakse 
järgmistel juhtudel: 
- fikseeritud intressimäär asendatakse 3-, 6- või 
12-kuulise muutuva intressimääraga; 
- fikseeritud intressimäär asendatakse madalama 
fikseeritud intressimääraga; 
- laenu valuutat muudetakse; 
- fikseeritud intressimäära kohaldamise perioodi 
lühendatakse; 
- lepingus toodud laenusummat vähendatakse. 
 
(3) Laenu osalise tagasimakse ja laenuperioodi 
lühendamise (tingimusel, et kuumakse ei suurene) 
korral lepingutasu puudub. 
 
(4) Keeruka muudatuse korral kuni 0,2% 
laenujäägist.

Uus allmärkus

20 € 
Igakuise maksetähtpäeva muutmine 
või laenuga seotud arvelduskonto 
muutmine:

Igakuise maksetähtpäeva muutmine, 
laenuga seotud arvelduskonto muutmine või 
väljamaksmise perioodi pikendamine (5) 
Tasuta 
 - üks kord kalendriaasta jooksul  
20 € 
 - alates teisest korrast kalendriaasta jooksul  
 
(5) Laenu väljamaksmise perioodi pikendamine 
kliendi taotluse alusel kuni 90 päeva.

Hinnamuudatus

Vähemalt 3-kuulise etteteatamise 
korral tasuta, muudel juhtudel 
ennetähtaegselt tagastatavalt 
summalt arvestatud kuni 3 kuu 
intress 
Laenu osaline või täielik 
ennetähtaegne tagastamine (3) 
 
(3)  Ei ole kohaldatav fikseeritud 
baasintressimääraga või baasintressimäära 
tõusu piiranguga laenu puhul.

Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral 
tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt 
tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 
kuu intress 
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne 
tagastamine muutuva intressimäära korral (6) 
 
(6) Ei ole kohaldatav baasintressimäära tõusu 
piiranguga laenu korral.

Tasu nimetuse muudatus

Kui tasu ei ole sätestatud laenulepingus, 
arvutab pank tasu vastavalt valemile (7) 
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne 
tagastamine, kui intressimäär on fikseeritud 
 
(7) Laenu ennetähtaegsest tagastamisest tekkinud 
kahju hüvitamiseks arvutab pank tasu vastavalt 
valemile: I = (suhe K * P), kus 
I – ennetähtaegse tagastamise tasu; 
P – ennetähtaegselt tagastatav laenusumma; 
K – panga arvutatud väärtus, mis sõltub rahaturu 
intressimäärade muutusest, ajast laenulepingu 
fikseeritud intressimääraga perioodi lõpuni ja 
lõplikust tagasimakse kuupäevast.

Uus tasu
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MAKSED

TOOTE 
NIMETUS HINNAKIRJAS PRAEGUNE TASU JA/VÕI NIMETUS

UUS TASU JA/VÕI NIMETUS 
ALATES  01.11.2022 MUUDATUS

Euromaksed Euroopa 
liikmesriikidesse

10 € 
Euromakse kiirmaksena (2) 
 
(2) Euromaksed kiirmaksena TARGET2 
arveldussüsteemiga liitunud pangad. 

10 € 
Euromakse kiirmaksena (2) 
 
(2) Euromaksed kiirmaksena Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriikides. Riikide täielik 
nimekiri on leitav siit: https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Glossary:European_
Economic_Area_(EEA).

Allmärkuse muudatus

Maksed eurodes väljaspoole 
Euroopa liikmesriike (1) 
Maksed välisvaluutades

5 € 
Tavaline makse SHA (2) 
 
(2) SHA (jagatud kulud) - Maksejuhise 
täitmisega seotud kulud jagatakse maksja 
ja makse saaja vahel. Maksja tasub kõik 
oma panga tasud ning makse saaja tasub 
saaja panga ja maksevahendajate tasud 
(nimetatud tasud võidakse kinni pidada 
makse summast).

7 € 
Tavaline makse SHA/SHAR (2) 
 
(2) SHA/SHAR (jagatud kulud) – maksejuhise 
täitmisega seotud kulud jagatakse maksja ja makse 
saaja vahel. Maksja tasub kõik oma panga tasud ning 
makse saaja tasub saaja panga ja maksevahendajate 
tasud (nimetatud tasud võidakse kinni pidada makse 
summast).

Hinnamuudatus

11 € 
Kiirmakse SHA (2) 
 
(2) SHA (jagatud kulud) - Maksejuhise 
täitmisega seotud kulud jagatakse maksja 
ja makse saaja vahel. Maksja tasub kõik 
oma panga tasud ning makse saaja tasub 
saaja panga ja maksevahendajate tasud 
(nimetatud tasud võidakse kinni pidada 
makse summast).

14 € 
Kiirmakse SHA/SHAR (2) 
 
(2) SHA/SHAR (jagatud kulud) – maksejuhise 
täitmisega seotud kulud jagatakse maksja ja makse 
saaja vahel. Maksja tasub kõik oma panga tasud ning 
makse saaja tasub saaja panga ja maksevahendajate 
tasud (nimetatud tasud võidakse kinni pidada makse 
summast).

Hinnamuudatus

24 € 
Tavaline makse OUR (3) 
 
(3) OUR (maksja maksab) – kui makse 
saadetakse tasu tüübiga OUR, katab maksja  
kõik saaja panga ja / või maksevahendajate 
kulud. 
Pank ei vastuta juhul, kui saaja ei 
saa kogu maksesummat muudel 
Pangast sõltumatutel põhjustel 
(korrespondentpangad / maksevahendajad 
võivad ülekantavast summast maha arvata 
täiendavad kulud). 
OUR tasu tüüp on lubatud saaja konto 
korral, mis asub väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriike asuvas 
pangas.

26 € 
Tavaline makse OUR/DEBT (3) 
 
(3) OUR/DEBT (maksja maksab) – kui makse 
saadetakse tasu tüübiga OUR, katab maksja  
kõik saaja panga ja / või maksevahendajate kulud. 
Pank ei vastuta juhul, kui saaja ei saa kogu 
maksesummat muudel pangast sõltumatutel 
põhjustel (korrespondentpangad / 
maksevahendajad võivad ülekantavast summast 
maha arvata täiendavad kulud). 
OUR/DEBT tasu tüüp on lubatud saaja konto korral, 
mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna  
liikmesriike asuvas pangas.

Hinnamuudatus

45 € 
Ekspressmakse OUR (3) 
 
(3) OUR (maksja maksab) – kui makse 
saadetakse tasu tüübiga OUR, katab maksja  
kõik saaja panga ja / või maksevahendajate 
kulud. 
Pank ei vastuta juhul, kui saaja ei 
saa kogu maksesummat muudel 
Pangast sõltumatutel põhjustel 
(korrespondentpangad / maksevahendajad 
võivad ülekantavast summast maha arvata 
täiendavad kulud). 
OUR tasu tüüp on lubatud saaja konto 
korral, mis asub väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriike asuvas 
pangas.

55 € 
Ekspressmakse OUR/DEBT (3) 
 
(3) OUR/DEBT (maksja maksab) – kui makse 
saadetakse tasu tüübiga OUR, katab maksja  
kõik saaja panga ja / või maksevahendajate kulud. 
Pank ei vastuta juhul, kui saaja ei saa kogu 
maksesummat muudel Pangast sõltumatutel 
põhjustel (korrespondentpangad / 
maksevahendajad võivad ülekantavast summast 
maha arvata täiendavad kulud). 
OUR/DEBT tasu tüüp on lubatud saaja konto korral, 
mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna 
liikmesriike asuvas pangas.

Hinnamuudatus

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Economic_Area_(EEA)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Economic_Area_(EEA)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Economic_Area_(EEA)
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PENSIONIFONDID

TOOTE 
NIMETUS HINNAKIRJAS PRAEGUNE TASU JA/VÕI NIMETUS

UUS TASU JA/VÕI NIMETUS 
ALATES  01.11.2022 MUUDATUS

III samba pensionifond 6 € 
Fondipensioni avaldus

Uus tasu

4 € 
Fondipensioni muutmise avaldus

Uus tasu

INVESTEERINGUD

TOOTE 
NIMETUS HINNAKIRJAS PRAEGUNE TASU JA/VÕI NIMETUS

UUS TASU JA/VÕI NIMETUS 
ALATES  01.11.2022 MUUDATUS

Luminor Banki sisemine 
väärtpaberikonto 
Muud väärtpaberikontoga 
seotud teenused

Kui pank on kohustatud kliendi 
väärtpaberitehingutest, väärtpaberite 
haldamisest või muust asjakohasest osutatud 
teenusest tulenevalt tasuma makse, 
tasusid, intresse, trahve või tegema muid 
sellelaadseid kulutusi ning see ei ole kaetud 
panga hinnakirjas ega ole põhjustatud panga 
raskest hooletusest või tahtlikust rikkumisest, 
siis on pangal õigus nimetatud summad 
debiteerida kliendi arvelduskontolt ilma 
kliendi nõusolekuta.

Uus allmärkus

Luminor Investor konto 
Investeerimine 
väärtpaberitesse

0,1% tehingu summast 
BlackRock ESG mitmel varaklassil põhinevad 
ETF-id: 
1) BlackRock ESG Multi-Asset Conservative 
Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLP53M98) 
2) BlackRock ESG Multi-Asset Moderate 
Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQS08) 
3) BlackRock ESG Multi-Asset Growth 
Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQ805)

Uus tasu

Luminor Investor konto 
Muud Luminor Investoriga 
seotud teenused

8% aastas (2) 
Luminor Investori negatiivselt 
rahajäägilt makstav intress  
 
(2) Luminor Investori negatiivselt 
rahajäägilt makstav intressimäär on hetke 
pankadevahelise rahaturu nõudmispoole 
intressimäär, millele lisatakse 8%. 
Kalendrikuu negatiivse rahajäägiga päevade 
eest arvutatud intress debiteeritakse 
järgmise kuu alguses.

Teenus läheb hinnakirjast 
välja


