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www.yliharmansp.fi

PÄIVITTÄISET RAHA-ASIAT
Tilitiedot
Arvo
Saldotieto Otto.-automaatilla (käteisnoston yhteydessä maksuton)
Internet-tiliote tai paperitiliote kerran kuukaudessa
Lisätiliotteet
Uusintatiliote konttoripalveluna
Vanhojen Internet-tiliotteiden haku Internetpankista
Tapahtuma- ja saldokysely konttorissa henkilöpalveluna
Tilinylitysmaksu

Yks.

0,75

€

3,00
12,00
3,00
6,00
10,00

€
€
€
€
€

Huomioitavaa
/kysely
maksuton
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl

Kortit ja korttien käyttö
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
Eurokäteisnosto Visa-tililtä automaatilla
Muun valuutan käteisnosto Visa-tililtä
Visa-tilisiirto verkkopankissa

3,50 € /kk
3,50 € /kk
3,00 € /kk
3,00 € /kk
7,00 € /kk
7,00 € /kk
10,00 € /tilaus
5 kpl/kk maksuton/ seur. nostot
0,75 €/nosto
2,00 € lisäksi 2,5 % noston
määrästä
2,00 € lisäksi 3 % noston
määrästä
2,00 € lisäksi 3 % noston
määrästä
2,00 € lisäksi 3 % noston
määrästä
3 kk:n euribor+8,5 %-yksikköä
3,50 € /lasku
10,00 €
1,00 € /kysely
maksuton
maksuton

Visa-luoton korko
Visa-kortin laskutusmaksu
Luottorajan muutos
Tapahtumakysely automaatilla (10 tapahtumaa/kysely)
Käteisen nostaminen kaupan kassalta ostosten yhteydessä
Käteisen tallettaminen automaatilla
Kortin uusinta asiakkaasta johtuvista syistä
• Visa Debit, Visa Electron ja Visa Business Debit
15,00 €
• Visa Credit/Debit ja yhdistelmäkortit
10,00 € Peritään Visa-laskulla
Kortin PIN-tunnusluvun uudelleen tilaus asiakkaasta johtuvista syistä
• Visa Credit/Debit ja yhdistelmäkortit
10,00 € Peritään Visa-laskulla
• Visa Debit, Visa Electron ja Visa Business Debit
10,00 €
Korteilla tehdyt valuuttamääräiset ostot muutetaan euroiksi Visa Internationalin käyttämällä valuuttakurssilla,
johon lisätään 2,75 %.

Verkkopankki
Verkkopankin kuukausimaksu, johon sisältyvät
• Laskujen maksu

3,00

€

/kk

• 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
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, tekstiviesti tai sähköposti
(sis. ALV 24%)
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna)
• Ulkomaan maksumääräys
• Ulkomaan pikamääräys
• Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut, lisäksi
Erikseen tilattu ja postitettu kuitti
Uusi avainlukukortti kadonneen tilalle

0,75

€

/kpl

8,00
30,00
30,00
2,00
20,00

€
€
€
€
€

/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl

50,00
100,00
200,00
300,00
200,00

€
€
€
€
€

/muutos
/muutos
/muutos
/muutos
/muutos

Muutokset luottoehtoihin
Eräpäivän tai hoitotilin muutos
Maksusuunnitelman muutos (ml. lyhennysvapaa)
Viitekoron muutos korontarkistuspäivänä
Viitekoron muutos kesken viitekorkojakson
Vakuuden tai takaajan vaihto (velallisen pyynnöstä)

Konttoripalvelut ja muut maksamisen palvelut
Talletus omalle tilille omassa pankkiryhmässä
maksuton
Käteisnosto omalta tililtä omassa pankkiryhmässä
maksuton
Säästölipasrahojen laskenta, kun rahat talletetaan oman pankkiryhmaksuton
män tilille
Tilisiirto asiakkaan omalle tai kayttöoikeutetulle tilille omasssa
maksuton
pankkiryhmässä
Laskun maksu suoraveloituksena
maksuton
Laskun maksaminen pankissa talletettavana maksupalveluna
2,50 € /kpl
Laskun maksaminen konttorissa
• tilisiirtona kotimaan maksuna tai EU-maksuna
5,00 € /kpl
• laskun maksaminen pikasiirtona
15,00 € /kpl
Maksulomakkeen täyttäminen
3,00 € /kpl
Erikseen pyydetty kuitti
3,00 € /kpl
Katteettomuusilmoitus postitse
6,00 € /kpl
Katteettomuusilmoitus sähköisesti
5,00 € /kpl
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna)
• Ulkomaan maksumääräys
15,00 € /kpl
• Ulkomaan pikamääräys
50,00 € /kpl
• Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut
35,00 € /kpl
Saapuva ulkomaan maksumääräys
välittäjäpankin asiakashinnaston
mukaiset kulut
Saapuva ulkomaan pikamääräys
välittäjäpankin asiakashinnaston
mukaiset kulut

SEPA-maksun tunnusmerkit
Yhtenäinen euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) käynnistyi 28.1.2008. Yhtenäiseen euromaksualueeseen kuuluu 34 Euroopan maata: kaikki EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Monaco ja
Sveitsi. SEPA-alueella maksut maksetaan IBAN-muotoisilla tilinumeroilla (International Bank Account Number) ja saajan pankki yksilöidään pankin BIC-koodilla (Business Identifier Code). SEPA-maksun tunnusmerkit
ovat seuraavat:
• Maksu suoritetaan euroina
• Saajan tilinumero on ilmoitettu IBAN-muodossa
• Saajan pankki on ilmoitettu BIC/S.W.I.F.T.-koodin 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. Näihin maksuihin sovelletaan ulkomaan maksuliikenteen
normaalia hinnastoa.
IBAN-tilinumero (International Bank Account Number) on kansainvälinen tilinumerostandardi, joka yksilöi
saajan. IBAN-tilinumeron saa tiliotteesta tai sen voi kysyä pankista.
BIC/S.W.I.F.T.-tunnus (Business Identification Code) on pankin yksilöivä tunnus, jonka perusteella tilisiirto
välitetään saajan pankkiin. Säästöpankin järjestelmät päivittävät IBAN-tilinumeroa vastaavan BIC-koodin
maksulle ennen maksun välitystä eteenpäin.

Ylihärmän Säästöpankin asiakasedut
• Säästöpankin nuori, alle 26-vuotias saa 100 %:n alennuksen Verkkopankin ja kortin kuukausimaksusta
(ei Visa Gold).
• Säästöpankin avainasiakas saa 50 %:n alennuksen Verkkopankin ja kortin kuukausimaksusta.
Avainasiakas on asiakas, jolla talletusten, Sp-Rahastoyhtiön rahasto-osuuksien, Sp-henkivakuutusosakeyhtiöön tehtyjen sijoitusten ja maksusuunnitelman mukaisesti hoidettujen luottojen yhteismäärä
on vähintään 50 000 euroa ja lisäksi edellytetään laajaa asiakkuutta.

