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WalkThrough (Sisaldab kriimustuskindlat kapslit)

Kõik mündid. Antiikmündid, mille väärtus ületab
 25 000 eurot, võetakse lisatasu.

Express (Sisaldab kriimustuskindlat kapslit)

Kõik mündid.

Standard
Kõik mündid.

Gold
Kõik tavaliste väljalaske aastate kuldmündid.
Välja arvatud antiikmündid.

Economy
Kõik mündid v.a. kuldmündid. Selles kategoorias
aktsepteeritud antiikmündid saavad ainult
põhikirjelduse ja säilivuse hinde.

Modern
Kõik mündid vermitud 1965 aastast alates.

Lehetasu

Lehetasu iga uue lehe puhul
Iga uue lehe avamistasu

Kõigi müntide sisestamisele lisandub NGC poolt 
kehtestatud lehetasu (käitlustasu) 1 € mündi kohta.

- 0,84 € 1 €

2 000 € 22,50 € 27 €

MÜNTIDE SERTIFITSEERIMINE

10 000 € 80,84 € 97 €

100 000 € 250,00 € 300 €

3 000 € 45,83 € 55 €

3 000 € 37,50 € 45 €

300 € 27,50 € 33 €

Sertifitseerimise kestvus NGC-s on orienteeruvalt 55 tööpäeva, 
millele lisandub müntide transpordi aeg orienteeruvalt 30 päeva.

- 13,34 € 16 €

Müntide kindlustamine toimub vastavalt kokkuleppele!
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Mint Error (Rakendub kategooria tasu)

Vermimis praagid. NGC kontrollib vermimis vigu ja
määrab neile hinde. Mündid kapseldatakse NGC
Vermimise veatasu rakendatakse olenemata
sellest, kas NGC tuvastab mündi vermimisvea.

VarietyPlus® (Rakendub kategooria tasu)

Taotluse korral uurib NGC münte erilisuse
leidmiseks ja määrab asjakohase tunnuse,
mis kirjutatakse karbile.

NGC Oversize Holder® (Rakendub kategooria tasu)
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Standard Conservation
Kõik mündid. 3,5 % turuväärtusest (FMV) (26 €
miinimumtasu). Lisandub NGC sertifitseerimistasu.
Kui NCS arvab, et konserveerimine ei ole esitatud
mündile kasulik, antakse münt NGC-le üle
hindamiseks ja kehtivad ainult NGC-i tasud.

NCS Gold (Võib rakendada kategooria tasu)

Coin Grading puhastus
Müntide valikuline puhastus teenus.

LISA TEENUSED

-
kategooria 

hind + 22,50 €
kategooria 
hind + 27 €

Mündid, mille läbimõõt on üle 45 mm või paksus üle 9 
mm, pannakse NGC ülemõõdulisse kapslisse. Tuleb saata 
eraldi saatevormil.

-
kategooria 
hind + 15 €

kategooria 
hind + 18 €

-
kategooria 

hind + 16,67 €
kategooria 
hind + 20 €

- kokkuleppel kokkuleppel

33 €

-
3,5 %

väärtusest
(min 21,67 €)

4,2 %
väärtusest
(min 26 €)

MÜNTIDE KONSERVEERIMINE

3 000 € 27,50 €

Kõik sertifitseerimata kuldmündid, nii vanad kui ka
kaasaegsed, välja arvatud antiiksed mündid ja
mündid, mille jaoks on vaja NGC ülisuurt kapslit
(üle 45 mm). Tasu sisaldab ainult NCS-i konserveerimist. 
Lisandub NGC sertifitseerimistasu. Kui NCS arvab, et 
konserveerimine ei ole esitatud
mündile kasulik, kantakse münt NGC-le üle hindamiseks ja 
kehtivad ainult NGC-i tasud.                    NCS võib lisada 
rahade käitlusele kuni 30 tööpäeva.


