Pangateenuste hinnakiri äriklientidele
Danske Bank A/S Leedu filiaali hinnakirja tõlge
Kehtib alates 1. oktoobrist 2019

Kontod
Elektroonilised kanalid
Garantiid
Liising
Laenud
Muud teenused

1

Kontod
Panga poolt digitaalselt allkirjastatud konto väljavõte

3,00 EUR. Suletud arvelduskonto puhul väljastatakse ühekordselt viimase 36 kuu konto väljavõte
tasuta.

Panga poolt väljastatud paberil konto väljavõte

5,00 EUR iga kuu eest, max 30,00 EUR (Konto väljavõte käesoleva ja eelmise kalendrikuu eest tasuta). Suletud arvelduskonto puhul väljastatakse kõigis Ärikeskustes viimase 36 kuu konto
väljavõte tasuta.

Elektroonilised kanalid
Danske eBank
Hooldustasu

tasuta

PIN-kalkulaatori väljastamine

15,00 EUR

PIN-kalkulaatori taasavamine lukustumise korral

7,00 EUR

Garantiid
Garantiikirja projekti koostamise tasu; garantii kohta päringute
tegemine ja informatsiooni ettevalmistamine vastavalt kliendi
taotlusele
Garantiikirja muudatuse tasu
Garantiikirja tühistamise tasu
Garantiikirja või käenduse alusel esitatud nõude käsitlemise ja makse
teostamise tasu
Makse teostamine garantiikirja või käenduse alusel
Dokumentide saatmine posti, kulleriga

30,00 EUR

60,00 EUR
100,00 EUR
0,2% summast, min 150,00 EUR
0,2% summast, min 150,00 EUR
Leedu ja Eesti piires 20,00 EUR; Välismaale 55,00 EUR; SWIFT - tegelikud kulud, min. 10,00 EUR

Liising
1. Liisingulepingu tingimuste muutmine
Maksekuupäeva muutmine
Liisingulepingu teiste lepingutingimuste muutmine
Kapitalirendilepingu ennetähtaegne lõpetamine
Kasutusrendilepingu ennetähtaegne lõpetamine1

30,00 EUR
alates 0,3% liisingu põhiosa jäägist (min 95,00 EUR)
tasuta
tasuta

2. Muud teenustasud
Panga poolne nõusoleku andmine / tõendi, kinnituskirja vormistamine1

30,00 EUR

Lepingu notariaalse ärakirja tellimine1
Sõiduki täiendav kasutusvolikiri (lihtkirjalik)1
Sõiduki notariaalse kasutusvolikirja tellimine
(piiriületusel nõutav volikiri, inglise või vene keeles)1
Volikiri liiklusregistrile registreerimistunnistuse
vahetuseks (sh numbrimärgi vahetus, kasutajate
andmete muutmine vm toiming liiklusregistris)
Maksude (sh raskeveokimaks) mitteõigeaegne tasumine ning vara
kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral trahvide ja
nõuete tähtajaks tasumata jätmine1

10,00 EUR + notaritasu
10,00 EUR
10.00 EUR + notaritasu

Sõiduki teisaldamiskulude tasumine panga poolt1
Vara panga valdusesse võtmine lepingu rikkumise korral1
Kindlustusmaksetelt arvestatav intressimäär

75.00 EUR + tegelikud kulud
75.00 EUR + tegelik inkassokulu
8% aastas

1

tasuta

25.00 EUR + tegelikud kulud

Teenuste hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.

Laenud
Lepingutingimuste (krediidi, krediidiliini, arvelduslaenu, krediidilimiidi
jne) muutmine

alates 1% summast, min 150,00 EUR

Muud teenused
Saldokinnitus

6,00 EUR

Muud tõendid ja väljavõtted (1-aastase perioodi kohta)
Vastus audiitorpäringule
Dokumentide postitamine Leedu ja Eesti piires
Dokumentide postitamine välismaale
Dokumentide edastamine kulleriga
Dokumentide lisakoopiad (1 lehekülg)
Korralduse väljatrükk ja kinnitamine (1 lehekülg)
Arhiividokumendi koopia väljastamine (vanem kui 1 aasta)

20,00 EUR
35,00 EUR
3,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR + kulleri tasud
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
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