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Eesti Maksekeskkonna Foorum 

13. detsember 2018 kell 10:00-12:00 Eesti Panga Muuseumi pressiruumis (Estonia pst. 11) 

 

14. koosoleku päevakorra ettepanek 
 

0. Sissejuhatus ja päevakorra kinnitamine  

1. Üldised ülevaated /ca 30 minutit/ 

➢ Rahandusministeeriumi lühike ülevaade (i) ettevõtete ja riigi vahel e-arvetele ülemineku; ja (ii) SEPA 

maksete ja valuutakonverteerimise tasude regulatsiooni uuenduse hetkeseisu kohta. 

➢ Pangaliidu lühike kokkuvõte (i) saaja nime ja kontonumbri kontrolli (st pettuste monitooringu) teemal; ning 

(ii) paroolikaartide kaotamise hetkeseisu kohta. 

➢ Eesti Panga (i) lühike ülevaade Eesti maksekeskkonna aktuaalsetest teemadest, kattes nii huvitavamad 

numbrilised näitajad kui ka Euroopa tegemiste mõjud; ja (ii) kokkuvõtlik ülevaade septembrikuus avaldatud 

Euroopa Keskpanga kaardipettuste raportist, tuues välja Eesti eripärad. 

MKFi liikmetel palutakse võtta ülevaated teadmiseks.  

2. Välkmaksete kasutuselevõtmine Eestis /ca 45 minutit/  

Koos SEB, Swedbanki ja LHV Pangaga hakkavad Eestis ca 95% pangasisesest ja -vahelistest maksekorraldustest 

liikuma reaalaegselt. Selle taustal saab alustada arutelusid, kuidas võimaldada välkmaksetel põhinevate 

makselahenduste kasutamist igapäevaseks arveldamiseks kaardimaksete ja sularaha kõrval. 

➢ Pangaliidu ülevaade välkmaksete kasutuselevõtu hetkeseisust Eestis ja Euroopas. 

➢ Eesti Panga ülevaade välkmaksete kasutusjuhtudest ja võimalikest sammudest, et liikuda pankade vahel 

toimivate makselahenduste suunas, mis muudaks läbi e-arve/rahaküsimise, välkmakse ja e-kviitungi 

tõhusamaks kogu makseahela. 

MKFi liikmetele tehakse ettepanek luua foorumi alla ekspertide tasemel ajutine välkmaksepõhiste 

makselahenduste töögrupp, mille eesmärk oleks toetada tehniliselt koostoimivate makselahenduste ehitamist, mis 

muudaks sujuvamaks välkmaksete kasutamise inimeste vahel ja võimaldaks kasutust ka poes ning e-kaubanduses.  

Töögrupi mandaadi ettepaneku valmistab ette Eesti Pank 

MKFi liikmetel palutakse võtta ülevaated teadmiseks ja anda tagasisidet kõnealuse töögrupi osas. Mandaadi 

heakskiitmisel palutakse huvitatud MKFi liikmetel nimetada omapoolne ekspert.  

3. „Avatud panganduse“ mõjud maksekeskkonnale /ca 45 minutit/ 

Avatud pangandus tähendab makseteenuste puhul, et alates 2019. aasta septembrikuust saavad pangakliendid 

kasutada kahte uut teenust, mis võimaldavad neil anda makseasutusele või teisele pangale (ehk kolmandale 

osapoolele) juurdepääs oma pangakontole, et makset algatada ja kontoteavet vaadata.  

➢ Pangaliidu ülevaade hetkeseisust ning sellest, mida on tulevikus võimalik teha läbi  „avatud panganduse“ 

API rakendusliideste. 

Paneelarutelu teemal, kuidas muudab „avatud pangandus“ maksekeskkonda ja täna Eestis kasutatavaid 

makselahendusi, keskendudes uute maksete algatamise ning kontoteabeteenuse kasutusjuhtudele. Arutelu 

pankade jt makseteenuste pakkujate ning fintech-ettevõtete esindajate vahel modereerib Eesti Pank.   

MKFi liikmetel palutakse võtta ülevaade teadmiseks ja avaldada arvamust ning omapoolseid ootusi eelnevalt 

mainitud uute makseteenustel põhinevate lahenduste kasutamise osas. 
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