UTDRAG UR PRISLISTAN
PRIVATKUNDER
Gäller från och med 1.1.2021

DAGLIGA PENNINGÄRENDEN / PERSONKUNDER
Somero Sparbanks kundförmåner
Preferenskund är en privatkund vars depositioner, krediter, Sb-fonder och Sb-livförsäkring Ab:s
placeringsförsäkringar och förvar är tillsammans minst 25.000 euro under 12 senaste månader och har
tjänster från minst 3 betjäningsområden. Nyckelkund är en privatperson vars depositioner, krediter, Sbfonder och Sb-livförsäkring Ab:s placeringsförsäkringar och förvar tillsammans stiger över 75.000 euro
och har tjänster från minst 3 betjäningsområden.
Investerings-nyckelkund är en privatkund vars depositioner, Sb-fonder och Sb-livförsäkring Ab:s
placeringsförsäkringar och förvar är tillsammans minst 100.000 euro för 12 senaste månader och har
tjänster från minst 2 betjäningsområden.
•
•
•
•

Visa Credit/Debit- kort för preferens-, nyckel- och investerings-nyckelkund till halva priset
Nätbankens månadsavgift för preferens-, nyckel- och investerings-nyckelkund till halva priset
Brukskonto för preferenskund till halva priset och för nyckel- och investerings-nyckelkund
utan avgift
Under 27-åringars nätbanktjänster, ett betalkort (inte Visa Gold) och öppning av konto för
garantihyra utan avgift

DAGLIGA PENNINGÄRENDEN
Dagliga konton
Brukskonto
Övertrasseringsavgift
Meddelande om betalning som saknar täckning, meddelande i
nätbanken
Meddelande om betalning som saknar täckning, meddelande per
post

Värde Enh. Att observera
1,50 € /mån
10,00 € /st.
3,00

€

/st.

5,00

€

/st.

Konton för fortlöpande och tidsbundet sparande och placerande
Spardeposition
Bostadssparpremiekonto
Placeringsdeposition, enligt avtal

Räntan beror på kapitalet,
max 0,075 %
1 % fast räntan och tilläggsräntan 4 %
minimideposition 50.000 €

Kontoinformation
Konsumentkunds kontoutdrag en gång per månad per post eller till nättjänsten.
Papperskontoutdrag till kund med nättjänsten
2,00 € /st.
Extra kontoutdrag
10,00 € /st.
Saldoförfrågan i automat

1,00

€

/förfrågan

Transaktionsförfrågan på kontoret som kundtjänst

2,00

€

/st.

4,00
4,00
4,00
2,00
8,00
8,00
5,00

€
€
€
€
€
€
€

/mån
/mån
/mån
/mån
/mån
/mån
/st.

Kontoinstrument
Kort och användning av kort
Visa Debet Online –kort / Visa Electron –kort
Visa Debit -kort
Visa Credit/Debit -huvudkort
Visa Credit/Debit -parallellkort
Visa Gold Credit/Debit -huvudkort
Visa Gold Credit/Debit -parallellkort
Beställning av utseende som avviker från standardbilden till ett
kort
Eurouttag från bankkonto

2 st./mån avgiftsfria, därefter 1,00 €/st.

Kontantuttag av annan valuta från bankkonto

2,00

€

Eurouttag med Credit-egenskapen i automat

2,00

€

Kontantuttag av annan valuta med Credit-egenskapen

2,00

€

Visa-kontoöverföring i nät- eller mobilbanken

2,00

€

dessutom 2,50 % av
uttagsbeloppet
dessutom 3,00 % av
uttagsbeloppet
dessutom 3,00 % av
uttagsbeloppet
dessutom 3,00 %
av uttagsbeloppet
/förfrågan

Transaktionsförfrågan i automat eller serviceautomat (avgiften tas
1,00 €
för varje påbörjad sats av 10 transaktioner)
Kontantinsättning i automat
2 st./mån avgiftsfria, därefter
3,00 €/st. + 1,00 % av
depositionen
Ränta på Visa-kredit
3 mån. euribor + 10,50 %-enheter
Visa-kortets kontoskötselavgift när krediten har skuld med ränta
4,00 € /faktura
Ändring av kreditgräns
Förnyande av kort på grund av orsaker som beror på kunden
Utskrivning av PIN-kod på nytt av skäl som beror på kunden
Borttagningsarvode av kortet, debiteras kortinnehavarens konto
Hittelön av kortet, debiteras kortinnehavarens konto

5,00
7,50

€
€

/st.
/st.

7,50
120,00
10,00

€
€
€

/st.
/gång
/gång

Köp i valuta med kort omvandlas till euro med den valutakurs som Visa International använder med ett
tillägg på 2,75 %.

Nättjänster
Privatkundens nättjänster
Tjänster som ingår i nätbankens månadsavgift
3,00
€ /st.
•
Sparbanken Identifiering
•
Sparbanken mobilapp
•
Ekonomivakt-tjänst
•
Nätmöte
•
Säker funktion för förmedling av meddelanden till den egna banken
•
Girering mellan egna brukskonton
•
Konto-, fond- och låneuppgifter
•
Fondteckningar, byten och inlösningar

Nätbankens tilläggstjänster
Transaktionsförfrågan i nättjänsten
Betalning från konto i nättjänsten
Betalning av e-faktura
Meddelande om inkommen e-faktura, e-post
Meddelande om inkommen e-faktura, sms
SMS-bekräftelse av ankommen e-faktura/nätfaktura
Hämtning av gamla nätkontoutdrag i nättjänsten
Kvitto på särskild begäran
Betalningsorder till utlandet
Ilremissa till utlandet
Om betalaren betalar mottagarbankens kostnader tas för
utlandsbetalningen dessutom
Nytt nyckelkodskort i stället för förkommet

0,10 €
0,40 €
0,40 €
2,00
3,00
7,00
35,00

€
€
€
€

Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
/st.
/st.
/st.
/st.
/st.
/st.
/st.

25,00 € /st.
10,00 € /st.

Övriga tjänster för betalning
Betalning av faktura som betalningstjänst
Dessutom för separat begärt kvitto
Ankommande utländsk betalningsorder
Ankommande utländsk expressbetalning
Utredningsavgift för betalning i SEPA-området och
utlandsbetalning. Dessutom debiteras de kostnader som den
utländska banken eventuellt tagit ut.

2,30
2,00
8,00
15,00
80,00

€
€
€
€
€

/st.
/st.
/st.
/st.
/timme

Ändringar i kreditvillkoren
Ändring av betalningssätt
50,00 € /förändring
Ändring av betalningsplan (inkl. amorteringsfrihet), priserna från
100,00 € /förändring
Ändring av referensräntan
150,00 € /förändring
Byte av säkerhet eller borgensman
150,00 € /förändring
Fr.o.m. 1.9.2019: I det maxbeloppet som tas ut av kunden för kreditkostnader och ändringskostnader
beaktas till lämpliga delar bestämmelserna i 7 kap.17 a § och 17 b § i konsumentskyddslagen, som
begränsar de kreditkostnaderna som tas ut för konsumentkreditavtal.

Förväringstjänster – Värdepapper i värdeandelsform
Förvaringsavgifter

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
40,00 € /faktureringsperiod,
inkl moms

Bankfack
För bankfack debiteras en årlig hyra enligt bankfackets storlek.
Höjden av fackets insida:
40 – 75 mm
80 – 155 mm
160 – 295 mm
300 – 350 mm

60,00
90,00
120,00
150,00

€
€
€
€

/år, inkl moms
/år, inkl moms
/år, inkl moms
/år, inkl moms

SEPA-betalningens kännetecken
Till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area) hör 36 länder: alla EUländerna samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, Monaco, San Marino, Vatikanstaten och Andorra.
Inom SEPA-området betalas betalningarna med kontonummer i IBAN-form (International Bank Account
Number):
▪ 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 transaktions motvärde är 30 000 euro tillämpas
•
på utgående utländska betalningsuppdrag och checker den av Sparbankernas Centralbank
noterade säljkursen för ifrågavarande kontovaluta.
•
på inkommande utländska betalningsuppdrag och checker den av Sparbankernas
Centralbank noterade köpkursen för ifrågavarande kontovaluta.
På transaktioner vars motvärde > 30 000 euro, tillämpas internationell marknadskurs.

