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Euroopa Pangandusjärelevalve suunised
riiklike esialgsete loetelude kohta kõige
tüüpilisematest teenustest, mis on
seotud maksekontoga ja mille eest
võetakse tasu
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Järgimis- ja aruandluskohustus
Käesolevate suuniste staatus
1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/20101 artikli 16 kohaselt väljastatud suuniseid.
Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja
finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida.
2. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve seisukoht nõuetekohase järelevalvetava
kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis, ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses
valdkonnas kohaldada. Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis
2 määratletud pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma
järelevalvetavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui
suunised on mõeldud eelkõige finantseerimisasutustele.

Aruandluskohustus
3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-le
13.07.2015, kas nad järgivad või kavatsevad järgida kõnealuseid suuniseid, või vastasel juhul
mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust nõudeid
mitte täitvaks. Teated tuleks saata EBA veebisaidil avaldatud vormil aadressil
compliance@eba.europa.eu, märkides viite EBA/GL/2015/01. Teate peaksid saatma isikud, kes
on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete
järgimise staatuse mis tahes muutusest tuleb EBA-le teada anda.
4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa Pangandusjärelevalve
veebilehel.

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks
komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).
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Sisu, reguleerimisala ja mõisted
Sisu ja reguleerimisala
5. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse direktiivi 2014/92/EL artikli 3 lõikes 2 kindlaks määratud
nende kriteeriumide nõuetekohasele kohaldamisele, mida pädevad asutused peaksid kasutama
nende kõige tüüpilisemate teenuste esialgse loetelu koostamisel, mis on seotud maksekontoga
mille eest võetakse tasu.

Adressaadid
6. Käesolevad suunised on mõeldud direktiivi 2014/92/EL põhjenduses 17 osutatud pädevatele
asutustele.

Mõisted
7. Kui ei ole teisiti määratud, siis on kõigil direktiivis 2014/92/EL kasutatud ja määratletud mõistetel
käesolevates suunistes sama tähendus.
8. Eelkõige järgmine: „maksekontoga seotud teenused” on määratletud direktiivi 2014/92/EL artikli
2 punktis 6 teenustena, mis on seotud maksekonto avamise, kasutamise ja sulgemisega, sh
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 3 punkti g kohaldamisalasse jäävad makseteenused ja
maksetehingud ning arvelduskrediidivahend ja kontojäägi ületamine.

Rakendamine
9. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates [pp.kk.aaaa] [1 päev pärast suuniste tõlgitud
versioonide avaldamist].
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Nõuded riiklike esialgsete loetelude kohta nendest kõige
tüüpilisematest teenustest, mis on seotud maksekontoga ja mille
eest võetakse tasu
Suunis 1. Esialgsete loetelude puhul arvesse võetavate teenuste kindlaks määramine
1.1. Direktiivi 2014/92/EL artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud kriteeriumi „teenused, mida tarbijad
kõige sagedamini seoses oma maksekontoga kasutavad” puhul tuleks loetelu koostamiseks
vajalikuks peetavas ulatuses võtta arvesse järgmisi asjaolusid:
a. pädevad asutused peaksid teenuste hajutatuse taseme hindamisel võtma arvesse tarbijate
üldist populatsiooni;
b. pädevad asutused peaksid võtma arvesse teenuste suhtelist esinemissagedust seoses sellega,
kui tihti on nende puhul tegemist maksekonto omadusega;
c. pädevad asutused peaksid võtma arvesse seda, kui tihti kõnealuseid teenuseid kasutatakse,
võttes võimaluse korral arvesse teenust kasutavate tarbijate osakaalu koos kõnealuse
teenuse kasutamise kordade arvuga;
d. pädevad asutused peaksid arvestama teenusena konto enda pakkumist.
1.2. Direktiivi 2014/92/EL artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud kriteeriumi „teenused, millega
kaasnevad tarbijale kõige suuremad kulud nii üldiselt kui ka ühiku kohta” puhul tuleks loetelu
koostamiseks vajalikuks peetavas ulatuses võtta arvesse järgmisi asjaolusid:
a. üldiseid ja ühikutasusid käsitledes ei tohiks pädevad asutused arvesse võtta mitte ainult
korraga mõlemale kriteeriumile vastavaid teenuseid, aga samuti teenuseid, mis tekitavad
tarbijale kas üldiselt või ühiku kohta kõige suuremad kulud;
b. pädevad asutused peaksid erinevat tüüpi tasusid põhjustada võivate teenuste ühikukulude ja
üldiste kulude kindlaks määramisel võtma tasusid arvesse kumulatiivselt;
c. kõige tüüpilisemate teenuste kindlaks määramisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse
teenuse kasutamise eest tarbijale igal aastal tekkivaid või tekkida võivaid kulusid, eelistatavalt
12-kuulist perioodi hõlmavate kõige hiljutisemate andmete alusel.

Suunis 2. Esialgsete loetelude koostamisel hinnangute kasutamine
2.1. Esialgse loetelu koostamisel peaksid pädevad asutused eelistama neid teenuseid, mis vastavad
mõlemale kriteeriumile (s.o joonise 1 alas C).
2.2. Teise etapina, kuna kriteeriumid ei ole rangelt kumulatiivsed, peaksid pädevad asutused
esialgsesse loetelusse kaasamisel võtma arvesse ka teenuseid, mis vastavad ainult ühele
kriteeriumile (s.o A või B alad).
Joonis 1. Teenused ja kriteeriumid
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A

B
C

Servicies most commonly used by consumers
Services generating highest cost for consumers

Teenused, mida tarbijad kõige sagedamini
kasutavad
Teenused, millega kaasnevad tarbijatele kõige
suuremad kulud

2.3. Pädevad asutused peaksid kasutama muid kriteeriume ainult erandjuhul seoses turupõhiste
asjaoludega. Kui nad seda teevad, siis peaksid pädevad asutused suutma põhjendada kasutatavat
metoodikat, esitada tõendavaid andmeid ning oma otsuste aluseks oleva mõttekäigu.
2.4. Pädevad asutused peaksid käsitama osutatavaid teenuseid ühe teenusena, olenemata
teenuseosutajate võimalustest eristada kulusid selliste tegurite alusel nagu kasutusmeetodid või
vastuvõtva makseteenuse pakkuja isik.

Suunis 3. Esialgsetele loeteludele vastamine
3.1. Pädevad asutused peaksid vastama komisjonile ja EBA-le lisas esitatud vormi kasutades. Pädevad
asutused peaksid saatma vastuse järgmistesse sihtotstarbelistesse postkastidesse:


EC-PAD-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu ja



PAD@eba.europa.eu.

Suunis 4. Tõendavad andmed ja tõendusmaterjal
4.1. Pädevad asutused peaksid oma otsustes tuginema asjakohastele andmetele. Pädevad asutused
võivad kasutada andmeid mitmesugustest allikatest, kui andmed on usaldusväärsed.
4.2. Pädevad asutused peaksid tagama, et nad on suutelised esitama tõendavad andmed, et
põhjendada kõiki konkreetsete teenuste loetelusse kaasamise või sealt väljaarvamise otsuseid.

Suunis 5. Esialgsete loetelude esitamine
5.1. Pädevad asutused peavad esitama esialgsed loetelud direktiivi 2014/92/EL artikli 3 lõike 3
kohaselt 18. septembriks 2015.
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Lisa. Pädeva asutuse vastuse vorm
Kontaktandmed
Liikmesriik:
Pädev asutus:

________________________________
________________________________

Pädeva asutuse kontaktisik:
Nimi:
Amet:
E-post:
Tel nr:
Faksi nr:

______________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Palume kirjeldada, kas teenused või kasutatavad mõisted on standarditud ja kui jah, siis kuidas (õigusaktid, sektori algatus jne):

Vormi täitmise juhised
1. Palume märkida vähemalt 10 ja mitte rohkem kui 20 kõige tavapärasema maksekontoga seotud teenuse loetelu. Vorm on jagatud teenuste laadi
alusel erinevat tüüpi teenusteks.
2. Palume lisada tabelitesse read iga teenuse kohta, mis on lisatud teie vähemalt 10 ja mitte rohkem kui 20 kõige tavapärasema maksekontoga
seotud teenuse loetelusse.
3. Palume eraldi esile tuua mis tahes sõna või mõiste, mis on teie liikmesriigis standarditud. Palume esitada mõiste inglise keelde tõlgituna ja teie
liikmesriigi ametlikus keeles.
4. Vastuse tabelite all olevas tabelis on esitatud mõned näited teenustest, mis oleksid iga tüübiga hõlmatud. Kui teie nimetatav teenus vastab ühele
või mitmele näitele, siis palun märkige näite tunnuskood(id) tulpa „Tunnuskood”. Kui teenus ei vasta ühelegi näidetest, siis jätke vastav tunnuse
tulp tühjaks.
6

KÕIGE TÜÜPLISEMATE TEENUSTE RIIKLIKE ESIALGSETE LOETELUDE SUUNISED

5. Pange tähele, et see koodide loetelu ei ole ammendav, see on mõeldud ainult liikmesriikide vastuste vahelise võrdluse lihtsustamiseks.
6. Üks teenuse näide on ainult teabeks eeltäidetud. Kui see teenus ei ole teie vastuse puhul asjakohane, siis palun kustutage see.
7. Palume märkida kõnealuse teenuse osutamise asjakohased meetodid. Pange tähele, et on eraldi tulp selle märkimiseks, kui teenustel on olenevalt
meetodist erinevad hinnad. Näited: tasu, mida makseteenuse pakkuja nõuab krediitkorralduse eest, võib erineda olenevalt sellest, kas klient
algatab makse veebis või filiaalis, või olenevalt sellest, kas korraldus tehakse erinevate makseteenuse pakkujate kontode vahel või ühe
makseteenuse pakkuja kontode vahel.
8. Pange tähele, et peate märkima iga teenuse jaoks kõige tavapärasemad turu tavad ja te ei pea märkima tasude summasid.

Vormis kasutatud tulpade pealkirjade selgitused
Maksekonto teenused (inglise keeles) – palume märkida teenuse nime inglise keeles.
Teenuste nimi liikmesriigi ametlikus keeles / ametlikes keeltes – kui nimesid on mitu, siis palume märkida oma riiklikus jurisdiktsioonis kõige
sagedamini kasutatava nime. See peaks hõlmama mis tahes asjakohaseid mõisteid direktiivi artikli 3 lõike 1 kohaselt.
Teenuse kirjeldus liikmesriigi ametlikus keeles / ametlikes keeltes – palume esitada teenuse kirjelduse. See peaks hõlmama mis tahes ametlikke
määratlusi direktiivi artikli 3 lõike 1 kohaselt.
Teenuse kirjeldus (inglise keeles) – palume märkida teenuse kirjelduse inglise keeles.
Kõige tavapärasemate tasude struktuuri, teenusele kõige tavapärasemalt kohaldatava perioodilisuse ning loobumiste kohaldamise kirjeldus – kui
see on kohaldatav, siis palume võtta arvesse oma riigi kõige tavapärasemat tasu struktuuri. Selles lahtris võite kirjeldada riiklikul tasandil levinud mis
tahes täiendavat tasude eristamist, näiteks kui halduse tasude jaoks kasutatakse erinevaid kriteeriume: muu hulgas teenuseosutaja seotud kontode
bilansimaht, kontojääk või muud tellitud teenused. Pange tähele, et te ei pea tasude summasid märkima. Siin ei ole vaja iga struktuuri ammendavalt
kirjeldada.
Palume märkida, kas tasusid eristatakse erinevate meetodite alusel – kasutage seda tulpa ja esitatud valikuid, kui teie liikmesriigis on
kasutusmeetodi alusel hinnakujunduse eristamine tavapärane turu tava. Esitage selgitus, kui riiklikul turul on kasutusel mitme tava kombinatsioon.
Tunnuskood – kui teenus hõlmab mõnda tabelis allpool esitatud näidetest, siis märkige vastav tunnuskood.
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Tüüp 1. Pangakontode haldamine/hooldus ja seotud teenused
1. Maksekonto
teenused (inglise
keeles)

2. Teenuste nimi
liikmesriigi ametlikus
keeles / ametlikes
keeltes

3. Teenuse kirjeldus 4. Teenuse kirjeldus
liikmesriigi ametlikus (inglise keeles)
keeles / ametlikes
keeltes

5. Kõige tavapärasemate
tasude struktuuri,
teenusele kõige
tavapärasemalt
kohaldatava
perioodilisuse ning
loobumiste kohaldamise
kirjeldus

6. Palume märkida,
7.
kas tasusid eristatakse Tunnusk
erinevate meetodite
ood
alusel

Kas tasusid eristatakse
kasutusmeetodi alusel?
ei
jah
Kui jah, siis millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu:
___________
Kas tasusid eristatakse
kasutusmeetodi alusel?
ei
jah
Kui jah, siis millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu:
___________

Tüübi 1 „Pangakontode haldamine/hooldus ja seotud teenused” teenuste näited
Regulaarne tasu pangakonto hoolduse eest.
Kui selle tasu tulemusena saavad tarbijad (tasuta) juurdepääsu teistele teenustele, siis palun märkige nende
erinevate teenuste koodid, mis on teie turul üldjuhul kõnelause hoolduse tasuga hõlmatud (näiteks tunnuskood
4, kui tagatakse deebetkaart), nagu avaldataks kooskõlas direktiivi 2014/92/EL artikli 3 lõikega 3.
Teenuse osutamise taseme või meetodiga seotud regulaarne tasu (näiteks tasu veebi- või telefonipanganduse
eest)
Muud kõrvalteenused, näiteks aruannete koopiate tagamine, kontojäägi päringud

Tunnuskood
1

2
3
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Tüüp 2. Makseinstrumendid (kaardi ja tšeki teenused)
1. Maksekonto
teenused (inglise
keeles)

2. Teenuste nimi
liikmesriigi
ametlikus keeles /
ametlikes keeltes

3. Teenuse
kirjeldus
liikmesriigi
ametlikus keeles /
ametlikes keeltes

4. Teenuse
kirjeldus (inglise
keeles)

5. Kõige
tavapärasemate
tasude struktuuri,
teenusele kõige
tavapärasemalt
kohaldatava
perioodilisuse ning
loobumiste
kohaldamise kirjeldus

6. Palume märkida,
kas tasusid
eristatakse
erinevate meetodite
alusel

7.
Tunnuskood

Kas tasusid eristatakse
kasutusmeetodi alusel?
ei
jah
Kui jah, siis millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu: ___________
Kas tasusid eristatakse
kasutusmeetodi alusel?
ei
jah
Kui jah, siis millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu: ___________

Tüübi 2 „Makseinstrumendid (kaardi ja tšeki teenused)” teenuste näited
Deebetkaardi väljastamine või hooldamine
Krediitkaardi, sh määratud tagasimaksega deebetkaardi väljastamine või hooldamine
2

Sularaha väljavõtmine
Pangatähtede ja müntide hoiule andmine

Tunnuskood
4
5
6
7

2

Palume märkida, kas tasusid eristatakse muude meetodite puhul, tulba 6 „muu” all. See kehtib filiaalides või pangaautomaatidest sularaha väljavõtmisele. Palume samuti märkida,
kas olenevalt pangaautomaadi võrgust kasutatakse erinevaid tasusid, kui see on teie turul nii. See ei hõlma pangaautomaadi pakkuja poolt otse tarbijale kehtestatud tasusid, mis on
seotud individuaalsete sularaha väljavõtmistega ja mille tarbija tasub pangaautomaadi pakkujale väljavõetud sularaha lisamaksuna.
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Välismaal maksete tegemiseks deebetkaardi kasutamine
Välismaal pangaautomaadist sularaha väljavõtmiseks deebetkaardi kasutamine
Välismaal maksete tegemiseks krediitkaardi kasutamine
Välismaal pangaautomaadist sularaha väljavõtmiseks krediitkaardi kasutamine
Tšekiraamatu tagamine

8
9
10
11
12

Tüüp 3. Kohalikud makseteenused3
1. Maksekonto
teenused (inglise
keeles)

2. Teenuste
nimi
liikmesriigi
ametlikus
keeles /
ametlikes
keeltes

3. Teenuse
kirjeldus
liikmesriigi
ametlikus
keeles /
ametlikes
keeltes

4. Teenuse kirjeldus
(inglise keeles)

5. Kõige tavapärasemate
tasude struktuuri, teenusele
kõige tavapärasemalt
kohaldatava perioodilisuse
ning loobumiste kohaldamise
kirjeldus

6. Palume
märkida, kas
tasusid
eristatakse
erinevate
meetodite
alusel

7.
Tunnuskood

Kas tasusid
eristatakse
kasutusmeetodi
alusel?
ei
jah
Kui jah, siis
millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu: telefoni
teel;
pangaautomaat
Kas tasusid
eristatakse
kasutusmeetodi
alusel?
ei
jah
Kui jah, siis
millised
meetodid:
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Tüüp 3. Kohalikud makseteenused
[Iseloomustav
näide]
Krediitkorraldus
– SEPA

3

Maksja algatatud
maksetehing, mis võimaldab
makseteenuse pakkuja juures
olevalt maksja kontolt
eurodes rahaülekannet
makseteenuse pakkuja juures
olevale makse saaja kontole,
kui mõlemad pakkujad asuvad
/ ainus pakkuja asub ühtses
euromaksete piirkonnas
(SEPA).

Tehingu algatamisel võidakse
nõuda maksjalt tasu. See tasu
võib erineda olenevalt juhise
andmiseks kasutatavast
meetodist. Loobumisi võidakse
kohaldada juhul, kui maksejuhis
antakse konkreetse meetodi abil
(näiteks internet,
pangaautomaat). Vastuvõtva
makseteenuste pakkuja isiku
kohaselt nõutavaid tasusid ei
eristata.

Liikmesriikides algatatud ja lõpetatud
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filiaal
internet
mobiiltelefon
muu:
__________
Tüübi 3 „Kohalikud makseteenused” teenuste näited
4

5

Krediitkorraldus – SEPA

4
5

Tunnuskood
13

Krediitkorraldused – SEPA välised

14

Püsikorraldused

15

Tüübi 3 „Kohalikud makseteenused” teenuste näited
Otsekorraldused (kui on nende loomisega seotud tasusid)
Makstud kirjete tasud (tasud, mida nõutakse juhul, kui makse on tehtud, aga kontol ei ole piisavalt
vahendeid)
Maksmata kirjete tasud (tasud, mida nõutakse juhul, kui maksest keeldutakse, kuna kontol ei ole
piisavalt vahendeid)

Tunnuskood
16
17
18

Krediitkorralduste puhul palume märkida tulpa 5, kas tasusid eristatakse vastuvõtva makseteenuse pakkuja isiku alusel.
Krediitkorraldused määruse (EL) nr 260/2012 kohaselt.
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Tüüp 4. Rahvusvahelised maksed ja välisvaluutaga seotud teenused
1. Maksekonto
teenused (inglise
keeles)

2. Teenuste nimi
liikmesriigi
ametlikus keeles /
ametlikes keeltes

3. Teenuse
kirjeldus
liikmesriigi
ametlikus keeles /
ametlikes keeltes

4. Teenuse
kirjeldus (inglise
keeles)

5. Kõige
tavapärasemate
tasude struktuuri,
teenusele kõige
tavapärasemalt
kohaldatava
perioodilisuse ning
loobumiste
kohaldamise kirjeldus

6. Palume märkida,
kas tasusid
eristatakse
erinevate meetodite
alusel

7.
Tunnuskood

Kas tasusid eristatakse
kasutusmeetodi alusel?
ei
jah
Kui jah, siis millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu: ___________
Kas tasusid eristatakse
kasutusmeetodi alusel?
ei
jah
Kui jah, siis millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu: ___________

Tüübi 4 „Rahvusvahelised maksed ja välisvaluutaga seotud teenused” teenuste näited
Krediitkorraldused – SEPA
Krediitkorraldused – SEPA välised
Rahvusvaheliste elektrooniliste rahaülekannete vastuvõtmine
Vääringute konverteerimise teenused
Välisvaluutas reisitšekid

Tunnuskood
13
14
19
20
21

12

KÕIGE TÜÜPLISEMATE TEENUSTE RIIKLIKE ESIALGSETE LOETELUDE SUUNISED

Tüüp 5. Arvelduskrediidivahendi ja kontojäägi ületamise teenused
1. Maksekonto
teenused (inglise
keeles)

2. Teenuste nimi
liikmesriigi
ametlikus keeles /
ametlikes keeltes

3. Teenuse
kirjeldus
liikmesriigi
ametlikus keeles /
ametlikes keeltes

4. Teenuse
kirjeldus (inglise
keeles)

5. Kõige
tavapärasemate
tasude struktuuri,
teenusele kõige
tavapärasemalt
kohaldatava
perioodilisuse ning
loobumiste
kohaldamise kirjeldus

6. Palume märkida,
kas tasusid
eristatakse
erinevate meetodite
alusel

7.
Tunnuskood

Kas tasusid eristatakse
kasutusmeetodi alusel?
ei
jah
Kui jah, siis millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu: ___________
Kas tasusid eristatakse
kasutusmeetodi alusel?
ei
jah
Kui jah, siis millised
meetodid:
filiaal
internet
mobiiltelefon
muu: ___________

Tüübi 5 „Arvelduskrediidivahendi ja kontojäägi ületamise teenused” teenuste näited
6

Arvelduskrediidivahend (korraldatud arvelduskrediit)
7

Kontojäägi ületamine
Makstud kirjete tasud (tasud, mida nõutakse juhul, kui makse on tehtud, aga kontol ei ole piisavalt vahendeid)
Maksmata kirjete tasud (tasud, mida nõutakse juhul, kui maksest keeldutakse, kuna kontol ei ole piisavalt
vahendeid)
6
7

Tunnuskood
22
23
17
18

Arvelduskrediidivahendite puhul palume märkida tulpa 5, milliseid tavapäraseid kulusid kohaldatakse: loomise tasu, kasutamise tasu, intress (lubatud on mitu tasu).
Kontojäägi ületamise puhul palume märkida tulpa 5, milliseid tavapäraseid kulusid kohaldatakse: loomise tasu, intress (lubatud on mitu tasu).
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