
G4S poolt võetavad kohustused 

 

 

1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud 

hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. 

a. Hinnastamismaatriks laieneb ühetaoliselt kõikidele uutele ja 

olemasolevatele klientidele (arvestades vajalikku üleminekuaega), va 

alapunktis b toodud erisused. G4S-il on õigus korrigeerida 

hinnastamismaatriksi andmeid (kirjeid, näitajaid), kui selle tingivad 

muudatused kuludes või konkurentsisituatsioonis. 

b. Hinnastamismaatriks ei laiene klientidele, kellele ei osutata 

sularahaveoteenust standardsetel tingimustel ja kes vastavad mõnele 

järgmistest tunnustest: 

 Klient on viinud või viib sularahaveo teenuse osutaja leidmiseks 

läbi riigihanke riigihangete seaduse tähenduses ja 

hanketingimused ja/või hankeleping esitavad teenusele ja selle 

osutamise tingimustele oluliselt erinevaid nõudeid kui G4S-i 

tavapärane sularahaveo teenuse osutamise leping (sh nt 

fikseeritakse hind teatud tasemele pikemaks perioodiks kui 1 

aasta, suurendatakse G4S-i vastutust, lepingu rikkumise korral 

kohaldatakse leppetrahve  vms) või ei haaku hanketingimuste 

alusel hinnapakkumise tegemine muul põhjusel 

hinnastamismaatriksi ülesehituse või loogikaga. 

 Tegemist on ettevõtjaga, kes tegeleb elutähtsa teenuse osutajana 

mõne sularaharingluse ja makseteenuse osutamisega kooskõlas 

hädaolukorra seaduse § 34 lg-ga 8. 

 Kliendile sularahaveoteenuse osutamine erineb märkimisväärselt 

tavapäraste klientide teenindamisest (eelkõige kui korraga veetav 

rahasumma/rahaveos ületab oluliselt tavapärast kõnniteelimiiti, 

müntide veoks on vaja tellida eraldi suurema kandevõimega veok, 

pimelugemine, kliendile sularahevo teenuse osutamine erineb 

muul põhjusel oluliselt G4S tavapäraste samaväärsete klientide 

teenindamisest ja seetõttu esineb mõjuv põhjus 

hinnastamismaatriksi mitterakendamiseks), mistõttu tuleb talle 

teha individuaalne hinnapakkumine. Selguse huvides kinnitab 

G4S, et lähtub klientide hinnastamisel 

mittediskrimineerimispõhimõttest ning kui teenuste osutamise 

tingimuste osas on isik hinnastamismaatriksi alusel talle 

arvutatava hinnaga samaväärset hinda maksvate 

kaubandusklientidega võrreldav, lähtub G4S hinnapakkumiste 

tegemisel hinnastamismaatriksist. 

 

c. Hinnastamismaatriks rakendub pangast-kliendile suunal üksnes tingimusel, 

et klient eraldi sellist teenust soovib. Kui klient soovib pangast-kliendile 

teenust kliendilt-panka veo käigus, siis seda eraldi veona ei hinnastata ja 

teenindatud rahasumma võetakse arvesse. 

d. Hinnastamismaatriks hõlmab lisaks sularahaveole sularaha töötlemise 

teenuseid (järgnevalt nimetamata teenused, sh kassapõhjade 

ettevalmistamine, pimelugemine jms hinnastamismaatriks ei hõlma): 



 sularaha lugemine,  

 sularaha sorteerimine,  

 sularaha pakkimine,  

 võltsimiskahtlusega rahatähtede eraldamine,  

 Käitlemiseks võetud sularahaga võrdse rahasumma kandmine 

kliendi kontole ja/või veoeelselt rahasumma võtmine kliendi 

kontolt. 

 

2. G4S avalikustab nii hinnastamismaatriksi kui hinnastamisprotsessi kirjeldused 

oma veebilehel alates 01.01.2015. Lisaks annab G4S välja pressiteate, milles ta 

lühidalt selgitab uue hinnastamismaatriksi kehtestamise asjaolusid ja uusi 

hinnastamispõhimõtteid. 

3. G4S töötab hiljemalt 01.01.2015 ettevõttesiseselt välja vajaminevad 

juhendmaterjalid ja protsessikirjeldused ning viib vajadusel ettevõttesiseselt läbi 

müügitöötajate täiendkoolitused seonduvalt hinnastamismaatriksiga. 

4. Kõik alates 01.01.2015 sõlmitavad uued sularahaveolepingud hakkavad põhinema 

käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksil, va välistustega hõlmatud 

kliendikategooriad. 

5. Kehtivate sularahaveolepingute üleviimine hinnastamismaatriksile toimub 

järgmiste tingimuste kohaselt: 

a. Hinnastamismaatriksile üleviimise kohustus hõlmab käibe järgi 100 

suuremat kaubandusklienti. Ülejäänud kaubandusklientide osas võetakse 

kohustus hinnastamismatriksile üleviimise osas üksnes juhul, kui mingil 

põhjusel on vaja nende lepingut muuta ning nende hinnastamimaatriksile 

üleviimise tähtaegade osas ei kohaldata punktides 6.a. ja 6.b. märgitud 

tähtaegu (kuna nende mahud ja käibed on sedavõrd väikesed). 

b. Sularahaveolepingud, milles sisalduv hind erineb hinnastamismaatriksi 

alusel arvestavast hinnast ükskõik kummas suunas vähem kui 10% (kaasa 

arvatud), loetakse hinnastamismaatriksile vastavaks ning nende lepingute 

muutmiseks G4S kohustatud ei ole.  

c. Hinnastamismaatriksile mittevastavate sularahaveolepingute osas (so 100 

suurema kaubanduskliendi lepingutest nende lepingute osas, milles 

sisalduva hinnakokkuleppe hälve võrrelduna hinnastamismaatriksiga ületab 

10%) viib G4S läbi läbirääkimised lepingu vastavusse viimiseks 

hinnastamismaatriksile. Läbirääkimiste tulemusel lepitakse kliendiga kokku 

uute hinnastamispõhimõtete rakendamisele üleminekus või lepingu 

lõpetamises (juhul kui klient keeldub hinnastamismaatriksile üleminekust).  

d. Lepingu muutmise läbirääkimisi viiakse läbi selliselt, et esmajärjekorras 

räägitakse lepingu muutmises läbi klientidega, kelle lepingut (sh hinda) on 

viimati muudetud rohkem kui 12 kuud tagasi. 

e. Tagamaks sujuvam ülemineks hinnastamismaatriksile ei ole G4S 

kohustatud muutma ühegi kliendi kehtivat hinda 2015. aasta jooksul 

rohkem kui 30%. Alates 2016. aastast mingeid piiranguid hinna muutmise 

ulatusele ei ole. 

 

6. G4S viib sularahaveolepingud punkti 5 alusel üle hinnastamismaatriksile 

järgmisteks tähtaegadeks: 

a. 2/3 alapunktis 5.c. nimetatud lepingutest viiakse üle 

hinnastamismaatriksile või lepingud lõpetatakse hiljemalt 31.12.2015. 



b. Ülejäänud 1/3 alapunktis 5.c. nimetatud lepingutest, sh lepingud, mille 

osas rakendus alapunkti 5.e. alusel pikem üleminekuaeg, viiakse üle 

hinnastamismaatriksile või lepingud lõpetatakse hiljemalt 31.12.2016. 

c. Väiksemad kaubanduskliendid, kes alapunktis 5.a. esitatud põhjustel ei ole 

eelmistes alapunktides nimetatud tähtaegadega hõlmatud, viiakse 

hinnastamismaatriksile üle üksnes juhul, kui nende lepingud vajavad mingil 

põhjusel muutmist. 

7. G4S esitab Konkurentsiametile 11.01.2016 ja 11.01.2017 ülevaate 

hinnastamismaatriksile mittevastanud lepingutest, mis on üle viidud 

hinnastamismaatriksile või lõpetatud, et Konkurentsiamet saaks veenduda 

alapunktis 6 nimetatud tähtaegadest kinnipidamises.   

8. G4S täidab eelnimetatud kohustusi ja rakendab hinnastamise põhimõtteid 

vähemalt kuni 31.12.2018.  

  



HINNASTAMISMAATRIKS. 
 
Sularahateenuste hinnastamismaatriksi rakendamine. 

        Hinnastamise maatriks kohaldub standartsetel tingimustel teenust ostvatele kaubandusklientidele. 
     Suurte mündikoguste vedu ja töötlus hinnastatakse eraldi. 

         Hinnapakkumise koostamiseks esitab klient Kliendiandmete lehe, kus on lisaks muudele andmetele ära toodud 
    planeeritud stoppide vajadus sektorite lõikes, planeeritav teenindamist vajav rahasumma kuus ja hinnanguline keskmine 

   rahasaadetise suurus. 
            G4S Eesti SRD veoosakond määravad ära logistilised detailid, millede hulka kuulub ka marsruudi hindamine, mille juurde antud kliendi 

 stopid lisatakse. 
             Lõplikku hinnapakkumist võib G4S Eesti juhtkonna  liige muuta 10 % ulatuses mõlemas suunas. 

     

              Baashinnad 
             Stopi miinimumhind. Rakendub kui % summast annab väiksema teenustasu stopile kui antud miinimumhind. Lepingutes "mitte vähem kui"-klausliga. 

Sektor 
   

Stopi hind 
        Stoppe 1. sektoris (Keskuse (TLN, TRT, JHV) sees) 7,50 € 

         Stoppe 2. sektoris (< 50 km Keskusest) 
 

9,00 € 
         Stoppe 3. sektoris (< 100 km Keskusest) 12,00 € 
         Stoppe 4. sektoris (> 100 km Keskusest) 20,00 € 
         

              Stopi hind %-na summast Stopi hind Määratakse planeeritavast teenindatavast summast kuus, rakendub aga igale stopile eraldi. 
  < 1 000 000 € 

 
0,140% 

           1 000 000 - 3 000 000 € 0,130% 
           3 000 000 - 6 000 000 € 0,120% 
           6 000 000 - 10 000 000 € 0,110% 
           > 10 000 000 € 

 
0,095% 

           

              Riskikoefitsendid 
            Keskmine rahasaadetis Koef. Hinnatakse planeeritavat või faktilist keskmist rahasaadetist stopi kohta. 

    



< 1000 € 
 

0,5 
           1000 - 3000 

 
0,7 

           3000 - 5000 
 

0,8 
           5000 - 7000 

 
1,0 

           >7000 
 

1,1 
           

              Sobitumine marsruuti Koef. Hinnatakse kliendi sobitumist olemasolevasse marsruuti. 
     1 stopp tunnis 

 
4,0 

           2 stoppi tunnis 
 

2,0 
           3 stoppi tunnis 

 
1,3 

           4 stoppi tunnis 
 

1,0 
           5 stoppi tunnis 

 
0,8 

           6 stoppi tunnis 
 

0,6 
           

              Lisanduvad teenused 
            Münditöötlus 0,4% Arvestatakse müntide summast stopi kohta. Hind liidetakse sedeli %-hinnale ja siis võrreldakse seda minimaalse stopi hinnaga. 

Turvapakendid 0,36 € tk. 
           Turvaplommid 0,36 € tk. 
            


