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UTDRAG UR PRISLISTAN
PRIVATKUNDER
Insättningsräntor
Konton för dagliga ärenden
Brukskonto
▪ Ränta på kontot
Övertrasseringsavgift
Konton för fortlöpande sparande
Spardeposition (nya konton öppnas inte)
▪ Fast ränta beroende på kapital
▪ Räntan betalas på dagssaldot enligt avtal
▪ Uttag från kontot: 12 avgiftsfria uttag/kalenderår, de följande
Kontoinformation
Saldoförfrågan i automat
Konsumentkunds kontoutdrag en gång i månaden per post eller i
nättjänsten
Pappersutdrag till kund som har nättjänsten
Extra papperskontoutdrag
Extra nätkontoutdrag
Nyutskrift av kontoutdrag
Hämtning av gamla nätkontoutdrag i nättjänsten

Värde Enh. Att beakta

2,00
0,00
10,00

€ /mån
%
€ /st.

2,00
0 - 0,1

€ /mån
% p.a.

1,00

% av den lyfta summan

1,00

€

/förfrågan
avgiftsfritt

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

€
€
€
€
€

/st.
/st.
/st.
/st.
/st.

Dagliga penningärenden
Kundförmåner
Kunder som har en sammanlagd volym (depositioner, krediter, fonder, försäkringar) över 75 000 € och använder minst
3 tjänsteområden får konton utan avgift och erhåller 50 % rabatt på nätbanken och Visa Credit/Debitkortet.
Kunder som har en sammanlagd volym (depositioner, krediter, fonder, försäkringar) över 25 000 € och använder
minst 2 tjänsteområden erhåller 50 % rabatt på kontoavgifterna och 25 % rabatt på nätbanken och Visa
Credit/Debitkortet.
Placerarkunder med en sammanlagd placeringsvolym (fonder och försäkringar) över 50 000 € och använder
minst 2 tjänsteområden får konton utan avgift och erhåller 50 % rabatt på nätbanken och Visa Credit/Debitkortet.
Ungdomar under 27 år erhåller kontot, nätbanken och Visa Credit/Debit eller Visa Debit utan avgift.
Tjänsteområden:
1. ”Dagliga tjänster”: brukskonto, kort och nätbank
2. Bostadslån
3. Bostadslånets tilläggstjänst (låneskydd, ränteskydd)
4. Annat lån (konsumtionslån, flexkredit, kontolimit)
5. Fondsparande
6. Försäkringssparande

1.1.2021

UTDRAG UR PRISLISTAN
Dagliga penningärenden
Personkunder
2(3)

Kort och användningen av kort
Visa Debit Online (tidigare Visa Electron)
3,50 € /mån
Visa Debit
3,50 € /mån
Visa Credit/Debit-huvudkort
2,50 € /mån
I Visa Credit/Debit-kortets månadsavgift ingår köpskyddsförsäkring
Visa Credit/Debit-parallellkort
2,50 € /mån
Visa Gold Credit/Debit-huvudkort
9,00 € /mån
I Visa Gold Credit/Debit-kortets månadsavgift ingår Loungebesök på flygplatser (2 st/år), reseförsäkring,
köpskyddsförsäkring samt möjlighet att samla Finnair-poäng
Visa Gold Credit/Debit-parallellkort
9,00 € /mån
Kontantuttag i euro från bankkonto
5 st./mån avgiftsfritt, därefter 1 €/st
Kontantuttag från bankkonto i annan valuta än euro
2,00 € + 2,50 % av uttagsbeloppet
Kontantuttag i euro med Credit-egenskapen
2,00 € + 3,00 % av uttagsbeloppet
Kontantuttag i annan valuta än euro med Credit-egenskapen
2,00 € + 3,00 % av uttagsbeloppet
Kontantinsättning i automat
2 st./mån avgiftsfritt, därefter 2,50 €/st
Saldoförfrågan i automat
1,00 € /förfrågan
Transaktionsförfrågan i automat eller serviceautomat (avgiften tas ut
1,00 € /st.
för varje post av påbörjade 10 transaktioner)
Transaktioner som gjorts med korten i valuta konverteras till euro med den valutakurs som tillämpas av Visa utökad
med 2,75 %.
Ränta på Visa-kredit (åtminstone marginalen debiteras alltid om
3 mån. euribor + 10,50 %referensräntan är negativ)
enheter
Visa-kortets kontoskötselavgift när krediten har skuld med ränta
4,00 € /faktura
Om PIN-koden måste förnyas på grund av kunden tas en avgift ut för den nya koden.
Visa Credit/Debit
7,50 € Debiteras på Visa-fakturan
Visa Debit och Visa Debit Online (tidigare Electron)
10,00 €
Kontrollera PIN-koden via nätbanken
avgiftsfritt
Personkundens nättjänster
Nättjänsternas månadsavgift
3,00 € /mån
Tjänster som ingår i månadspriset:
▪ Mobilappen
▪ Nätbanken
▪ Nätbankskoder
▪ Identifieringsappen
▪ Trygg funktion för förmedling av meddelanden till den egna banken
▪ Konto-, fond- och låneuppgifter
▪ Girering mellan egna konton
▪ Fondteckningar, byten och inlösningar (fondbolagen tar ut
fondspecifika tecknings- och inlösenprovisioner)
▪ Marknadsinformation med 15 minuters fördröjning
Nättjänstens tilläggstjänster
Transaktionsförfrågan i nättjänsten
avgiftsfri
Kontoförfrågan via tredje part
avgiftsfri
SEPA-betalning från konto i nättjänsten
avgiftsfri
SEPA-betalning från konto som initierats via tredje part
avgiftsfri
Meddelande om inkommen e-faktura, e-post
avgiftsfri
Meddelande om inkommen e-faktura, SMS
0,40 € /st.
Visa-kontoöverföring i nät- eller mobilbanken
2,00 € + 3,00 % av uttagsbeloppet
Utlandsbetalningar (när betalningen inte går som en SEPA-betalning):
Betalningsorder till utlandet
8,00 € /st.
Betalningsorder till utlandet som initierats via tredje part
8,00 € /st.
Om betalaren även står för mottagarens banks kostnader, debiteras
25,00 € /st.
utöver utlandsavgiften
Kvitto på särskild begäran
5,00 € /st.
Hämtning av kontotransaktioner till fil
avgiftsfri
Enligt separat avtal kan man till tjänsten ansluta värdepappershandel och marknadsinformation i realtid
SMS-bekräftelse av inkommen e-faktura/nätfaktura
0,50 € /st.
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Kontorstjänster och andra tjänster för betalning
Insättning av sedlar på eget konto.
Räkning av mynt och insättning på personkunds konto.

Avgiftsfritt
av det räknade beloppet, minst
5 €/gång
Kontantuttag från ett konto i den egna banken eller i en annan sparbank.
Avgiftsfritt
Betalning från konto som betalningstjänst
3,50 € /st.
▪ Betalningstjänstuppdraget skall finnas hos banken minst 5 bankdagar innan förfallodagen.
SEPA-betalning från ett konto
7,00 € /st.
Betalning från konto som SEPA-direktdebitering
Avgiftsfritt
Ilgiro
15,00 € /st.
Meddelande om betalning som saknar täckning, till nätbanken
1,00 € /st.
Meddelande om betalning som saknar täckning, meddelade per post
3,50 € /st.
Utlandsbetalningar (när betalningen inte går som en SEPA-betalning):
Avgående utländsk betalningsorder
15,00 € /st.
Ankommande utländsk betalningsorder
8,00 € /st.
Ankommande utländsk ilremissa
15,00 € /st.
Bristfällig eller felaktig inkommande utländsk betalningsorder
25,00 € /st.
En skickad utlandsbetalning har återställts till kunden av den
25,00 € /st.
förmedlande banken eller mottagarens bank
Avgift för utredning av betalning i SEPA-området och av
80,00 € /timme
utlandsbetalning. Därtill debiteras eventuella kostnader som tas ut av
den utländska banken
Om någon tjänst inte är nämnd i prislistan, kan en avgift ändå tas ut så
80,00 € /timme
att tidsåtgången tillämpas. Timpris för tjänstemans arbete
2,00

%

Kännetecken på SEPA-betalningar
Det gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments Area: SEPA) omfattar 36 europeiska länder: alla EU
länder samt lsland, Norge och Liechtenstein, Monaco, Schweiz, San Marino, Vatikanstaten och Andorra. Inom SEPAområdet betalas betalningarna med kontonummer i IBAN-form (International Bank Account Number): OBS! I
fortsättningen är Storbritannien utanför EU men med i SEPA
▪Betalningen görs i euro
▪ Mottagarens kontonummer har meddelats i IBAN-form
▪ Betalaren och mottagaren sin egen banks kostnader
Checkar och betalningsanvisningar omfattas inte av förordningen. Betalningar som inte fyller kriterierna för SEPAbetalning förmedlas till mottagaren som vanliga utlandsbetalningar.

Valutakurser
När en transaktions motvärde är högst 30 000 euro tillämpas
▪ på utgående utländska betalningsuppdrag den av Sparbankernas Centralbank noterade säljkursen för ifrågavarande
kontovaluta
▪ på inkommande utländska betalningsuppdrag den av Sparbankernas Centralbank noterade köpkursen för
ifrågavarande kontovaluta
När en transaktions motvärde är >30 000 euro tillämpas internationell marknadskurs.

