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HINNASTO-OTE
HENKILÖASIAKKAAT
Talletuskorot
Päivittäisasiointitilit
Käyttötili
▪ Tilin korko
Tilinylitysmaksu
Jatkuvan säästämisen tilit
Säästötalletus (uusia tilejä ei enää avata)
▪ Kiinteä korko, riippuu saldosta
▪ Korko maksetaan päiväsaldolle sopimuksen mukaan
▪ Tililtä nosto: 12 maksutonta nostoa/kalenterivuosi, seuraavat
Tilitiedot
Saldokysely automaatilla
Kuluttaja-asiakkaan tiliote kerran kuukaudessa postitettuna tai
verkkopalveluun toimitettuna
Verkkopalveluasiakkaan paperitiliote
Lisätiliotteet, paperinen
Lisätiliotteet verkkopankkiin
Tiliotteen uusintatulostus
Vanhojen verkkotiliotteiden haku verkkopalvelussa

Arvo Yks. Huomioitavaa

2,00
0,00
10,00
2,00
0 - 0,1

€
%
€

/kk
/kpl

€ /kk
% p.a.

1,00

%

noston määrästä

1,00

€

/kpl
Maksuton

2,50
2,50
0,50
15,00
0,50

€
€
€
€
€

/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl

Päivittäiset raha-asiat
Asiakasedut
Asiakkaat joiden yhteenlaskettu volyymi (talletukset, lainat, rahastot, vakuutukset) on yli 75 000 € ja käyttävät
vähintään 3 palvelualuetta saavat tilit maksutta ja 50 % alennuksen nettipankin ja Visa Credit/Debit kortin maksuista.
Asiakkaat joiden yhteenlaskettu volyymi (talletukset, lainat, rahastot, vakuutukset) on yli 25 000 € ja käyttävät
vähintään 2 palvelualuetta saavat 50 % alennuksen tilimaksuista ja 25 % alennuksen nettipankin ja Visa Credit/Debit
kortin maksuista.
Sijoittaja-asiakkaat joiden yhteenlaskettu sijoitusvolyymi (rahastot, vakuutukset) on yli 50 000 € ja käyttävät
vähintään 2 palvelualuetta saavat tilit maksutta ja 50 % alennuksen nettipankin ja Visa Credit/Debit kortin maksuista.
Nuoret asiakkaat, alle 27 vuotta, saavat tilin, verkkopankin ja Visa Credit/Debit tai Visa Debit kortin maksutta.
Palvelualueet:
1. ”Päivittäispalvelut”: käyttötili, kortti ja verkkopankki
2. Asuntolaina
3. Asuntolainan lisätuote (lainaturva, korkosuojaus)
4. Muu laina (kulutusluotto, joustoluotto, tililimiitti)
5. Rahastosäästäminen
6. Vakuutussäästäminen
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Kortit ja korttien käyttö
Visa Debit Online (entinen Visa Electron)
3,50 € /kk
Visa Debit
3,50 € /kk
Visa Credit/Debit -pääkortti
2,50 € /kk
Visa Credit/Debit-kortin kuukausimaksuun kuuluu Ostoturvavakuutus
Visa Credit/Debit -rinnakkaiskortti
2,50 € /kk
Visa Gold Credit/Debit -pääkortti
9,00 € /kk
Visa Gold Credit/Debit-kortin kuukausimaksuun kuuluu LoungeKey-käynnit lentoasemilla (2 kpl/vuosi),
Matkavakuutus, Ostoturvavakuutus sekä Finnair Plus-pisteiden ansaintamahdollisuutta
Visa Gold Credit/Debit -rinnakkaiskortti
9,00 € /kk
Euromääräiset käteisnostot pankkitililtä
5 kpl/kk maksuton, ylimenevät 1 €/kpl.
Käteisnostot pankkitilitä muussa valuutassa kuin euroissa
2,00 € + 2,50 % noston määrästä
Euromääräiset käteisnostot Credit-ominaisuudella
2,00 € + 3,00 % noston määrästä
Käteisnostot Credit-ominaisuudella muussa valuutassa kuin euroissa
2,00 € + 3,00 % noston määrästä
Käteistalletus automaatilla
2 kpl/kk maksuton, ylimenevät 2,50 €/kpl.
Saldokysely automaatilla
1,00 € /kpl
Tapahtumakysely automaatilla tai palveluautomaatilla (maksu
1,00 € /kpl
veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä)
Korteilla tehdyt valuuttamääräiset tapahtumat muutetaan euroiksi Visan käyttämällä valuuttakurssilla, johon lisätään
2,75%.
Visa-luoton korko (veloitetaan aina vähintään marginaali, jos viitekorko
3 kk:n euribor + 10,50 %on negatiivinen)
yksikköä
Visa-kortin tilinhoitomaksu kun luotolla on korollista velkaa
4,00 € /lasku
Jos PIN-tunnus joudutaan uusimaan asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään tunnuksesta
Visa Credit/Debit
7,50 € Peritään Visa-laskulla
Visa Debit ja Visa Debit Online (entinen Electron)
10,00 €
PIN-tunnuksen tarkistaminen itsepalveluna verkkopankissa
maksuton
Henkilöasiakkaan Verkkopalvelut
Verkkopalvelut kuukausimaksu
3,00 € /kk
Kuukausihintaan sisältyvät palvelut:
▪ Mobiilisovellus
▪ Verkkopankki
▪ Verkkopalvelutunnukset
▪ Tunnistussovellus
▪ Turvallinen viestinvälitystoiminto omaan pankkiin
▪ Tili-, rahasto- ja lainatiedot
▪ Omien tilien väliset siirrot
▪ Rahastomerkinnät, vaihdot ja lunastukset (rahastoyhtiöt perivät
rahastokohtaiset merkintä- ja lunastuspalkkiot)
▪ 15 minuuttia viivästetty markkinainformaatio
Verkkopalvelun lisäpalvelut
Tapahtumakysely verkkopalvelussa
maksuton
Tilikysely kolmannen osapuolen kautta
maksuton
SEPA-maksu tililtä verkkopalvelussa
maksuton
SEPA-maksu tililtä kolmannen osapuolen kautta käynnistettynä
maksuton
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, sähköposti
maksuton
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, tekstiviesti
0,40 € /kpl
Visa-tilisiirto verkko- tai mobiilipankissa
2,00 € + 3,00 % noston määrästä
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna):
Ulkomaan maksumääräys
8,00 € /kpl
Ulkomaan maksumääräys kolmannen osapuolen kautta käynnistettynä
8,00 € /kpl
Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut, peritään
25,00 € /kpl
ulkomaanmaksusta lisäksi
Erikseen pyydetty kuitti
5,00 € /kpl
Tilitapahtumien haku tiedostoon
maksuton
Erillisellä sopimuksella palveluun on liitettävissä arvopaperikaupankäynti ja reaaliaikainen markkinainformaatio
Saapuneen e-laskun/verkkolaskun SMS-vahvistus
0,50 €
/kpl
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Konttoripalvelut ja muut maksamisen palvelut
Setelitalletus omalle tilille.
Kolikoiden laskeminen ja talletus henkilöasiakkaan tilille.

2,00

%

Käteisnosto oman tai toisen Säästöpankin tililtä
Tililtä maksu maksupalveluna
3,50 €
▪ Maksupalvelutehtävä on oltava pankissa vähintään 5 pankkipäivää ennen eräpäivää.
SEPA-maksu tililtä
7,00 €
Tililtä maksu SEPA-suoraveloituksena
Pikasiirto
15,00 €
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus verkkopankissa
1,00 €
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus postitse
3,50 €
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna)
Ulkomaan maksumääräys
15,00 €
Saapuva ulkomaan maksumääräys
8,00 €
Saapuva ulkomaan pikamääräys
15,00 €
Puutteellinen tai virheellinen saapuva ulkomaan maksumääräys
25,00 €
Lähtenyt ulkomaanmaksu palautunut takaisin asiakkaalle välittäjä25,00 €
tai saajan pankista
Maksun selvittelypalkkio SEPA-alueen ja ulkomaanmaksuista. Lisäksi
80,00 €
peritään mahdolliset ulkomaisen pankin veloittamat kulut
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotain palvelua, voidaan palkkio
80,00 €
kuitenkin veloittaa soveltaen käytettyä työaikaa. Toimihenkilön työn
tuntihinta

maksuton
lasketusta määrästä, kuitenkin
vähintään 5 €/kerta
maksuton
/kpl
/kpl
maksuton
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/tunti
/tunti

SEPA-maksun tunnusmerkit
Yhtenäiseen euromaksualueeseen (Single Euro Payments Area: SEPA) kuuluu 36 Euroopan maata: kaikki EU-maat
sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein, Monaco, Sveitsi, San Marino, Vatikaani ja Andorra. SEPA-alueella maksut
maksetaan IBAN-muotoisilla tilinumeroilla (International Bank Account Number): HUOM! Britit myös EU:n ulkopuolinen
jatkossa, mutta mukana SEPAssa
▪ Maksu suoritetaan euroina
▪ Saajan tilinumero on ilmoitettu IBAN-muodossa
▪ Maksaja ja saaja maksavat oman pankkinsa kulut
Shekit ja maksuosoitukset eivät kuulu asetuksen piiriin. Maksut, jotka eivät täytä SEPA-maksun kriteerejä, välitetään
saajalle tavallisina ulkomaanmaksuina.

Valuuttakurssit
Tapahtuman vasta-arvon ollessa enintään 30.000 euroa sovelletaan
▪ Ulkomaille lähteviin maksumääräyksiin Säästöpankkien Keskuspankin noteeraamaa tilivaluutan myyntikurssia
kyseiselle valuutalle
▪ Ulkomailta saapuviin maksumääräyksiin Säästöpankkien Keskuspankin noteeraamaa tilivaluutan ostokurssia
kyseiselle valuutalle
Tapahtuman vasta-arvon ollessa >30.000 euroa, sovelletaan kansainvälistä markkinakurssia.

