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Teenuste loeteluTeenuste osutamise riik

Teenuse nimetus

1. Hoiuste ja muude tagasimakstava
vastuvõtmine

2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbija
kinnisvaraga seotud krediidilepingud,
regressiõigusega või -õiguseta faktoor
äritehingute finantseerimine (sealhulg
maksekohustuste ost)

3. Kapitalirent

4. Makseteenused Euroopa Parlame
nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4
tähenduses
4a. Teenused, mis võimaldavad teha
sissemakset maksekontole ning kõik m
haldamiseks vajalikud toimingud
4b. Teenused, mis võimaldavad sulara
väljavõtmist maksekontolt, ning kõik m
haldamiseks vajalikud toimingud

Teenuste osutamise riik

Teenuse nimetus

4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas
ülekanne kasutaja makseteenuse pak
muu makseteenuse pakkuja juures as
maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas
otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaard
sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulg
püsikorraldus
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha o
makseteenuse kasutajale antud kredii
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas
otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaard
sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulg
püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või
omandamine
4f. Rahasiire
4g. Makse algatamise teenused
4h. Kontoteabe teenused

5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid
pangavekslid) väljaandmine ja haldam
tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punk

6. Tagatised ja kohustused

7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klien
tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid
hoiusesertifikaadid);
7b. välisvaluutaga;
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega;
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrument
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberite

8. Osalemine väärtpaberite emiteerim
sellega seotud teenuste pakkumine

Teenuste osutamise riik

Teenuse nimetus

11. Vara valitsemine ja nõustamine

12. Väärtpaberite hoidmine

13. Krediidiinfo teenuste osutamine

14. Pangahoidla teenused

Finantsinstrumendid
Investeermisteenused ja -tegevused

Aruandlustee
nused
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Fina C1 X X
X
X
X
ntsinC2 X X
X
X
X
stru C3 X X
X
X
X
men C4
did C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
Tabeli selgitus
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