UTDRAG UR PRISLISTAN
PRIVATKUNDER
Gäller från och med 1.1.2021

www.saastopankki.fi/liedonsp

** Liedon Säästöpankkis kundförmåner
• Kunder under 27 år får 100 % rabatt på månadsavgift för brukskonto och nätbankens månadsavgift samt
på betalningskort (exkl. Visa Gold). Förmånen är i kraft till slutet av året när kunden fyller 27 år.
• Sparbankens preferenskund, som har insättningar, förvar, fonder samt försäkringar, fondförvaltning,
debenturlån och krediter som sköts enligt betalningsplanen samt Visa-kredit till ett totalt värde på minst
25 000 euro, får 50 % rabatt på månadsavgift för brukskonto.
• Sparbankens nyckelkund, som har insättningar, förvar, fonder samt försäkringar, fondförvaltning, debenturlån och krediter som sköts enligt betalningsplanen samt Visa-kredit till ett totalt värde på minst 75 000
euro, får 100 % rabatt på månadsavgift för brukskonto samt 50 % rabatt på nätbankens månadsavgift.

DAGLIGA PENNINGÄRENDEN
Dagliga konton			
Brukskonto
2,00 € /mån.**
Avgift för övertrassering av konto
10,00 € /st.
• För tiden som kontot är övertrasserat debiteras en dröjsmålsränta (fr.o.m. 1.7.2016: 7,00 %)
i enlighet med räntelagen
• Varje meddelande om bankens fordran
5,00 € /st.

Konton för kontinuerlig besparing			
Spardepositionskonto
Kontouttag: 12 uttag per kalenderår
• följande uttag debiteras med 1,00 % av summan, minst 10 euro			

avgiftsfritt

Kontouppgifter			
Kontoutdrag en gång per månad för privatkunder per post eller till nättjänsten
Papperskontoutdrag till nättjänstkunden
4,00
Extra kontoutdrag
4,00
Hämtning av nätkontoutdrag i nätbanken för det innevarande och förra året
• hämtning av äldre nätkontoutdrag i nätbanken
2,00
Transaktionsförfrågan på kontoret som kundtjänst
4,00

€
€
€
€

avgiftsfritt
/st.
/st.
avgiftsfritt
/hämtning
/st.

Kort och användning av kort			
Visa Credit/Debit -huvudkort
Visa Credit/Debit -parallellkort
Visa Gold Credit/Debit -huvudkort
Visa Gold Credit/Debit -parallellkort
Visa Debit -kort
Visa Online / Electron -kort.
Kontantuttag i euro från bankkonto i automat

2,50 € /mån.
2,50 € /mån.
9,00 € /mån.
9,00 € /mån.
5,00 € /mån.
4,50 € /mån.
1 st./mån. avgiftsfritt. Fr.o.m. andra
uttag 1,00 €/st.
avgiftsfritt
2,00 € + 2,5 % av uttagsbeloppet
2,00 € + 3 % av uttagsbeloppet
2,00 € + 3 % av uttagsbeloppet
2,00 € + 3 % av uttagsbeloppet
1,00 € /förfrågan

Kontantuttag vid butikskassa i samband med inköp
Kontantuttag av annan valuta från bankkonto i automat
Kontantuttag av euro med Credit-egenskapen i automat
Kontantuttag av annan valuta med Credit-egenskapen i automat
Kontantuttag med Credit-egenskapen i samband med inköp
Transaktionsförfrågan i automat (avgiften tas för varje påbörjad
sats av 10 transaktioner)
Saldoförfrågan i automat (i samband med kontaktuttag avgifstsfri)
1,00 € /st.
Kontantinsättning i automat
1 insättning/mån. avgiftsfritt, flera 2,50
€/insättning + 0,70 % av insättningsbeloppet
Ränta på Visa-kredit (debiteras alltid minst marginalet ifall refe3 mån. euribor + 10,5 %-enheter
rensräntan är negativ.
Visa-kortens kontohanteringsavgift när krediten innehåller
4,00 € /faktura
räntebärande skuld
Permanent ändring av kreditgräns
0,00 € /st.
Tillfällig ändring av kreditgränsen
5,00 € /st.
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Förnyande av kort under giltighetstiden, Visa Debit, Visa Debit
10,00 € /st.
Online / Electron
Förnyande av kort under giltighetstiden, Visa Credit / Debit
7,50 € /st.
Utskrivning av PIN-kod på nytt av skäl som beror på kunden
• Visa Debit, Visa Business Debit, Visa Debit Online och Electron
15,00 € /st.
• Visa Credit/Debit samt kombinationskort
Debiteras på Visa-faktura 10,00 €/st.
Transaktioner i valuta med kort omvandlas till euro med den valutakurs som Visa International använder
med ett tillägg på 2,75 %.

Privatkundens nättjänster
Tjänster som ingår i nätbankens månadsavgift
4,00 € /st.**
• Sparbanken Identifiering
• Sparbanken mobilapp
• Nätmöte
• Säker funktion för förmedling av meddelanden till den egna banken
• Girering mellan egna brukskonton
• Konto-, fond- och låneuppgifter
• Fondteckningar, byten och inlösningar (Fondbolagen tar ut fondspecifika tecknings- och inlösenprovisioner)

Nätbankens tilläggstjänster
Betalning av e-faktura
Transaktionsförfrågan på konto
Betalning av faktura i nättjänsten
Transaktionsförfrågan på Visa-kort
Visa-kontoöverföring i nät- eller mobilbanken

2,00

€

Meddelande om inkommen e-faktura, e-post
0,50
Meddelande om inkommen e-faktura, textmeddelande
0,50
SMS-bekräftelse om inkommen e-faktura / nätfaktura
0,50
Utlandsbetalningar (när betalningen inte går som en SEPA-betalning):
Betalningsorder till utlandet
8,00
Ilorder till utlandet
40,00
Om betalaren betalar också mottagarens banks kostnader, dessutom
30,00
Separat beställt och postat kvitto
4,00
Kontotransaktioner till fil
Förnyelse av nyckeltalskort på grund av orsaker som beror på kunden
10,00

€
€
€
€
€
€
€
€

avgiftsfritt
avgiftsfritt
avgiftsfritt
avgiftsfritt
dessutom 3,00 %
av uttagsbeloppet
/st.
/st.
/st.
/st.
/st.
/st.
avgiftsfritt
/st.

Ändringar i kreditvillkoren 			
Fr.o.m. 1.9.2019: I det maximibelopp som tas ut av kunden för kreditkostnader och ändringskostnader
beaktas till tillämpliga delar bestämmelserna i 7 kap.17 a § och 17 b § i konsumentskyddslagen, som
begränsar de kreditkostnader som tas ut för konsumentkreditavtal.
Ändring av förfallodag eller skötselkonto
50,00 € /förändring
Amorteringsledigt, minimiavgift
150,00 € /förändring
Ändring av betalningsplan, minimiavgift
150,00 € /förändring

Kontorstjänster och andra tjänster för betalning			
Kontantinsättning på konto i den egna banken eller en annan Sparbank
Kontantuttag från konto i den egna banken eller en annan Sparbank
Betalning av faktura på kontoret inrikes eller till SEPA-området
6,50
från konto i den egna banken eller annan Sparbank
Betalning av faktura som ilgiro
15,00
Betalning av faktura som direktdebitering
Betalningstjänst på kontoret
• Transaktionsavgift
4,00
• Separat beställt och postat kvitto
4,00
Utlandsbetalningar (när betalningen inte går som en SEPA-betalning):
• Betalningsorder till utlandet
15,00
• Ilorder till utlandet
40,00

€

/avgiftsfritt
/avgiftsfritt
/st.

€

/st.
avgiftsfritt

€
€

/st.
/st.

€
€

/st.
/st.
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Om betalaren betalar också mottagarens banks kostnader, dessutom
Ankommande utländsk betalning

30,00
8,00

€
€

Ankommande utländsk ilremissa

15,00

€

Ifyllande av betalningsblanketten
4,00
Meddelande om betalning utan täckning elektroniskt
5,00
Meddelande om betalning utan täckning per post
6,00
Utfärdande av check
2,50
Räkning av medel i sparbössa och insättning på kontoret, för
4,00
barn under 15 år avgiftsfritt.
Girering till kundens eget konto eller konto med dispositionsrätt
i den egna bankgruppen.
Avgift för utredning av betalningar i SEPA-området och utlands100,00
betalningar. Dessutom debiteras eventuella kostnader som den
utländska banken tar ut. T.ex. Begäran för returnering av avgiften
eller utredning av skäl som beror på kunden. Minimidebitering 15
min., 25 euro.
Övriga tjänster som görs på begäran av kunden.Timdebitering av 100,00
utredningen. Minimidebitering 15 min., 25 euro.

€
€
€
€
€

/st.
/st. förmedlarbanken
debiterar
/st. förmedlarbanken
debiterar
/st.
/st.
/st.
/st.
dessutom debiteras 1 %
av insättningsbeloppet
avgiftsfritt

€

/timme

€

/timme

Förvaringstjänster - Värdepapper i värdeandelsform			
Förvaringsavgifter värdeandelsform
Till tjänsten hör:
- Förmögenhetsförteckning/kontobesked som skrivs ut varje månad, om transaktioner, dock minst en
gång per år
- Blanketter att fogas till skattedeklarationen över förmögenhetssituationen i slutet av året
- Värdeandelskontoutdrag av de värdeandelskontobegränsningar som gäller i slutet av året
Förvaringsavgift (=värdeandelskonto) per konto. Fr.o.m. 1.1.2020
40,00 € /år, inkl. moms
också tomma värdeandelskonton.

Bankfack
För bankfack debiteras en årlig hyra enligt bankfackets storlek. Hyresperioden är alltid ett kalenderår. Årlig
hyra debiteras nästa år i slutet av januari från skötselkontot. I bankfackets pris ingår mervärdesskatt 24 %.
Höjden av fackets insida:
Exkl.
Inkl. Moms
Moms
0 - 75 mm
60,48 € 75 €/år
76 - 100 mm
68,55 € 85 €/år
101 - 150 mm
80,65 € 100 €/år
151 - 250 mm
120,97 € 150 €/år
251 mm eller över
161,29 € 200 €/år

SEPA-betalningens kännetecken
Till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area) hör 36 europeiska
länder: alla EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, Monaco, San Marino, Vatikanen och
Andorra. Inom SEPA-området 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 getts i IBAN-form
• Betalaren och mottagaren betalar den egna bankens kostnader
Checker och betalningsanvisningar omfattas inte av förordningen. Betalningar som inte fyller kriterierna
för SEPA-betalning förmedlas till mottagaren som vanliga utlandsbetalningar.

Valutakurser
När en transaktion har ett motvärde på högst 30 000 euro tillämpas på
• utgående utländska betalningsuppdrag den av Sparbankernas Centralbank noterade säljkurs för ifrågavarande kontovaluta.
• inkommande utländska betalningsuppdrag till den av Sparbankernas Centralbank noterade köpkurs för
ifrågavarande kontovaluta.
När en transaktion har ett motvärde på > 30 000 euro, tillämpas internationell marknadskurs
Priserna gäller tillsvidare. Den fullständiga prislistan finns tillgänglig på bankens kontorer.
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