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Eesti Jalgpalli Liidu ja LHV Panga koostöös 
loodud Jalgpallikaart on pangakaart, millega 
makstes toetad Eesti jalgpalli.

LHV Jalgpallikaart

Eesti Jalgpalli Liidu 
peatoetaja aastast 2010



Iga sinu ostu pealt maksab LHV 10 eurosenti 
sinu valitud jalgpalliklubi toetuseks

Näiteks kui 10 kaardiomanikku teeb igaüks nädalas 10 makset, koguvad nad 
klubile aastaga 520 €. Selle eest saab klubi osta näiteks 10 korralikku uut palli.

Kuidas raha koguneb?

Maksa 
Jalgpalli-
kaardiga

LHV 
annab

10 senti

Toetusraha 
koguneb 
klubile

Novembris 
maksab LHV 
toetussumma 

välja



Jalgpallikaart on hea, sest:

• kaart väljastatakse tasuta 

• saad tellida kaardi mugavalt postiga koju

• kuni 25. eluaastani (k.a) on pangakaart kuutasuta

• kaardiga seotud konto number on kirjas kaardi tagaküljel

• kaart väljastatakse alates 7. eluaastast

• saad teha kontaktivabasid viipemakseid, mis on 
 mugav ja kiire viis väikeste maksete tegemiseks

• saad maksta kõikjal Eestis, välismaal ja internetis

Lisaks on LHV pangas kõigile:

• teenustasuta pangaülekanded

• lihtne interneti- ja mobiilipank

Teenustasuta on Euroopa maksed. Alates 26. eluaastast on kuutasu 1 €.

https://www.lhv.ee/et/maksed


Soodustused kaardiga

• Alati vähemalt 10% soodsamad piletid 
 Eesti koondise kodumängudele

• Eesti noortekoondiste kodumängudele sissepääs tasuta

• Sportlandi poodides jalgpallivarustus 20% soodsamalt

• MyFitnessi klubidega liitumine 50% soodsam ning kaasa kingitus

• ABC Motorsi teeninduses kõik teenindustööd 
 ja varuosad 15% soodsamalt

• Baltmani kauplustes kõik tavahinnaga tooted 10% soodsamalt



Kuidas kaarti saada?

Jalgpallikaardi tellimiseks:

• täida ankeet aadressil lhv.ee/saankliendiks

• käi tuvastamas. Endale lähima koha leiad kaardilt lhv.ee/tuvastamine

• sõlmi kliendileping internetipangas 
 (vajalik on mobiil-ID või ID-kaardi kasutusvõimalus)

• telli endale Jalgpallikaart koju postiga

Kui näed kaubanduskeskuses LHV toredat mobiilset pangakontorit, 
saad lepingu sõlmida ka seal. Kaardi saadab LHV sulle postiga koju.

Küsimuste korral võta ühendust kliendihaldur Risto Vatsariga 
telefonil 680 0443 või saada e-kiri aadressil risto.vatsar@lhv.ee.
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Risto Vatsar
jalgpallisõbrast kliendihaldur 

risto.vatsar@lhv.ee
T  680 0443     

lhv.ee/jalka
Täpsemalt saab kaardi kohta lugeda aadressil


