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HINNASTO-OTE / HENKILÖASIAKKAAT
Alennukset
Asiakasalennusten edellytykset tarkistetaan kalenterivuosittain.

Säästöpankin asiakasedut
• Säästöpankin nuori, alle 27-vuotias, saa 100 %: alennuksen käyttötilin kuukausimaksusta, verkkopankin
kuukausimaksusta sekä maksukorteista (ei Visa Gold). Etu on voimassa sen vuoden alkuun, jolloin asiakas
täyttää 27 vuotta
• Säästöpankin etuasiakas, jolla talletusten, säilytysten, debentuurilainojen, rahasto-osuuksien,
vakuutusten ja maksusuunnitelman mukaisesti hoidettujen luottojen sekä käytössä olevan Visa-luoton
yhteismäärä on vähintään 25.000 euroa sekä palveluita kolmelta palvelualueelta, saa 50 %:n alennuksen
käyttötilin kuukausimaksusta ja Visa Credit/Debit-kortista
• Säästöpankin avainasiakas, jolla talletusten, säilytysten, debentuurilainojen, rahasto-osuuksien,
vakuutusten ja maksusuunnitelman mukaisesti hoidettujen luottojen sekä käytössä olevan Visa-luoton
yhteismäärä on vähintään 75.000 euroa sekä palveluita kolmelta palvelualueelta, saa 100 %:n alennuksen
käyttötilin kuukausimaksusta ja 50 %:n alennuksen verkkopankin kuukausimaksusta sekä Visa Credit/
Debit-kortista.
• Säästöpankin sijoittaja-avainasiakas, jolla talletusten, säilytysten, debentuurilainojen, rahasto.-osuuksien
ja vakuutusten yhteismäärä vähintään 100.000 euroa sekä palveluita kahdelta palvelualueelta saa 100
%:n alennuksen käyttötilin kauukausimaksusta ja 50 %:n alennuksen verkkopankin kuukausimaksusta
sekä Visa Credit/Debit-kortista.

PALVELUALUEET
1. Käyttötili, kortti ja verkkopalvelut
2. Asuntolaina
3. Lainan lisätuote
4. Muu laina
5. Rahastosäästäminen
6. Vakuutussäästäminen
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Päivittäisasiointitilit
Käyttötili
• Tilin korko
• Tiliin voidaan liittää luotto
Tilinylitysmaksu

/kpl

Jatkuvan säästämisen tilit
Säästötalletus
• Kiinteä
• Tililtä nosto

sopimuksen mukaan

Tilitiedot
Saldokysely Otto.-automaatilla (käteisnoston yhteydessä
maksuton)
Kuluttaja-asiakas saa yhden tiliotteen per tili maksutta kuukausittain
Lisätiliotteet
Vanhojen verkkotiliotteiden haku verkkopankissa
Visa-kortin tapahtumakysely tekstiviestinä
Tilin saldo- ja tapahtumakysely tekstiviestinä

Päivittäiset raha-asiat
Kortit ja korttien käyttö
Visa Debit Online / Visa Electron
Visa Debit

Visa Credit/Debit -pääkortti
Visa Credit/Debit -rinnakkaiskortti
Visa Gold Credit/Debit -pääkortti
Visa Gold Credit/Debit -rinnakkaiskortti
Vakiokuvasta poikkeavan ulkoasun tilaaminen korttiin
Euromääräiset käteisnostot pankkitililtä automaatilla
Muun valuutan käteisnosto pankkitililtä
Euromääräiset käteisnostot Credit-ominaisuudella
Käteisnostot Credit-ominaisuudella muussa valuutassa kuin
euroissa
Visa-tilisiirto verkko- tai mobiilipankissa
Käteisen tallettaminen automaatilla
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2 kpl/kk maksuton, kolmannesta
alkaen 2,50 euroa/kpl + 1,00 %
talletuksen määrästä
1,50 €
/kysely

Tapahtumakysely Otto.-automaatilla tai Palveluautomaatilla
(maksu veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä)
Korteilla tehdyt valuuttamääräiset ostot muutetaan euroiksi Visa Internationalin käyttämällä
valuuttakurssilla, johon lisätään 2,75%.
Visa-luoton korko
3 kk:n euribor + 10,5 %-yksikköä
Visa-kortin laskutusmaksu
4,00 €
/lasku
Luottorajan väliaikainen muutos
5,00 €
/kpl
Kortin uusinta asiakkaasta johtuvasta syystä
5,00 €
/kpl
Kortin PIN-tunnusluvun uusinta asiakkaasta johtuvasta syystä
7,50 €
/kpl

Verkkopankki
Verkkopankin kuukausimaksu
3,50 €
/kk
Kuukausihintaan sisältyvät palvelut:
• 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

Verkkopankin lisäpalvelut
Tapahtumakysely verkkopankissa
Tililtä maksu verkkopankissa
Laskun maksu e-laskuna
Ilmoitus saapuneesta €-laskusta, sähköposti
Ilmoitus saapuneesta €-laskusta, tekstiviesti
Vanhojen verkkotiliotteiden haku verkkopalvelussa
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Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna):
Ulkomaan maksumääräys
Ulkomaan pikamääräys
Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut,
peritään ulkomaanmaksusta lisäksi
Erikseen pyydetty kuitti

Tilitapahtumien haku tiedostoon
0
€
/kpl
Erillisellä sopimuksella palveluun on liitettävissä arvopaperikaupankäynti ja reaaliaikainen markkina
informaatio
Saapuneen e-laskun/verkkolaskun SMS-vahvistus
0,50 €
/viesti

Konttoripalvelut ja muut maksamisen palvelut
Talletus oman pankin tai toisen Säästöpankin tilille
Käteisnosto oman tai toisen Säästöpankin tililtä
Laskun maksu maksupalveluna
Laskun maksaminen suoramaksulla
Laskun maksaminen konttorissa kotimaahan tai SEPA-alueelle
omalta tai toisen Säästöpankin tililtä
• Pikasiirtona
Laskun maksu SEPA-suoraveloituksena
Maksulomakkeen täyttäminen
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus verkkopankissa
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus postitse
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Lainaaminen
Eräpäivän, hoitotilin tain lainan maksutavan muutos (sis. kaikki
50,00 €
/muutos
lainat)
Maksusuunnitelman muutos (m. lyhennysvapaa)
200,00 €
/muutos
Viitekoron muutos
200,00 €
/muutos
1.9.2019 alkaen Asiakkaalta luottosopimuksesta perittävien luottokustannusten ja muutoskulujen
enimmäismäärässä huomioidaan soveltuvin osin kuluttajasuojalain 7 luvun 17 a §:n ja 17 b §:n sääntely,
joka rajoittaa kluttajluottosopmuksista perittäviä luottokustannuksia.

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. SEPAalueella maksut maksetaan IBAN-muotoisilla tilinumeroilla (International Bank Account Number):
• 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.

