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Yritystili
Talletuskorko
Yritystilin kuukausimaksu
Tilille voidaaan maksaa hyvityskorkoa sopimuksen mukaisesti.
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Yleiset palvelumaksut
Yritystilin avausmaksu
Laskutuslisä, mikäli palkkio peritään erillislaskulla
Kirjanpitovelvollisen maksupalvelu
Tilinylitysmaksu

/kpl

Saapuvat maksut
Saapuva maksu, viitteellinen
Saapuva SEPA pikasiirto, viitteellinen
Saapuva maksu, viitteetön
Saapuva SEPA pikasiirto, viitteetön

Tili-informaatio
Tapahtumakysely konttorista henkilöpalveluna
Kate- ja saldotiedostelu konttorista henkilöpalveluna
Kirjanpitovelvollisen verkkotiliote
Kirjanpitovelvollisen paperitiliote
Erikseen tilattu kuitti konttorista henkilöpalveluna

Tilinkäyttövälineet
Kortit
Visa Business Debit
4,00 € /kk
Business Eurocard luottokortin myöntää SEB Kort Bank AB, joka perii hinnastonsa mukaiset palkkiot
kortista ja sen käytöstä

Visa Business Debit -kortin käyttö ja siihen liittyvät maksut
Euromääräiset nostot pankkitililtä
Käteisnostot pankkitilitä muussa valuutassa kuin euroissa

4 kpl/kk maksuton,
ylimenevät 1,00 €/kpl.
2,00 € lisäksi 2,50 % noston
määrästä
1,00 € /kpl
1,00 € /kpl

Saldokysely automaatilla (käteisnoston yhteydessä maksuton)
Tapahtumakysely automaatilla tai palveluautomaatilla (maksu
veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä)
Käteistalletus automaatilla
2,50
lisäksi 0,75% summasta
Kortilla tehdyt valuuttamääräiset ostot muutetaan euroiksi Visan käyttämällä valuuttakurssilla, johon
lisätään 2,75 %.

Muut Visa Business Debit -kortin palkkiot
PIN-tunnuksen uusinta
Kortin uusiminen vanhan kortin voimassaoloaikana
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Verkko- ja pankkiyhteyspalvelut
Verkkopalvelu
Käyttöoikeusmaksu
8,00 € /kk
Verkkolaskutus verkkopalvelussa
1,00 € /kk, sis alv
lisäksi peritään tapahtumakohtaiset maksut (ilmoitettu kohdassa Verkkolaskupalvelu)

Aineistosiirrot verkkopalvelussa

1,00 € /kk
lisäksi peritään tapahtumakohtaiset maksut
Tililtä maksu
0,20 € /kpl
Tapahtumakysely
0,13 € /kpl
Vanhojen verkkotiliotteiden haku
1,50 € /kpl
Erikseen tilattu kuitti
3,00 € /kpl
Ulkomaan maksumääräys
7,00 € /kpl
Ulkomaan pikamääräys
23,50 € /kpl
Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut, peri35,00 € /kpl
tään ulkomaanmaksusta lisäksi
Tilinkäyttövaltuutus verkkopalveluun
5,50 € /kk
Reaaliaikainen markkinainfo
15,00 € /kk, sis alv
Reaaliaikainen markkinainfo, sis. tarjoustasot
24,00 € /kk, sis alv

Web services -yhteys
Käyttöoikeusmaksu
Saldo- ja tapahtumakysely WS-yhteydellä
Tilinkäyttövaltuutus WS-kanavaan

6,00
0,25
6,00

€
€
€

/kk
/kpl
/kk

200,00
12,60
0,45

€
€
€

sis alv
/kk, sis alv
/kpl, sis alv

Tunnistuspalvelu
Palvelun käyttöönottomaksu
Käyttöoikeusmaksu
Tunnistuspalvelun tapahtuma

Verkkomaksupalvelu (Maksunappi)
Palvelun käyttöönottomaksu
Käyttöoikeusmaksu
Maksutapahtuma
Kyselytapahtuma
Verkkomaksun palautus

170,00 €
12,60 € /kk
0,40 € /kpl
0,40 € /kpl
0,35 € /kpl
tapahtumahintojen lisäksi veloitetaan saapuvan viitesiirron hinta

Yrityksen eräsiirtopalvelut
Eräsiirtotiliotepalvelu
Käyttöoikeusmaksu
Eräsiirtotiliote KTO
Eräsiirtotiliote XML

0,00
0,85
0,85

€
€
€

/kk
/kpl
/kpl

5,50
0,20
0,20
15,00
0,12
7,00
23,50
35,00

€
€
€
€
€
€
€
€

/kk
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl

7,00
0,70

€
€

/kpl
/kpl

Lähtevät maksut -palvelu
Käyttöoikeusmaksu
Tapahtumamaksu
Palkat ja muut toistuvaissuoritukset
Pikasiirto
Laskujen yhdistely
Maksumääräys ulkomaille
Pikamääräys ulkomaille
Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut, peritään ulkomaanmaksusta lisäksi
Swift-shekki
Lähtevät maksut XML-palauteluettelo

Ilmoitus toteutumattomasta maksusta, konekielinen
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Jokaisesta laskettavaksi jätetystä peritään sen arvon mukaisesti seuraavasti:
Setelit
0,20
Kuitenkin vähintään
5,00
Kolikot
2,00
Kuitenkin vähintään
5,00

%
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Saapuvat viitemaksut -palvelu
Käyttöoikeusmaksu
Saapuva viitemaksu, palvelun tapahtumamaksu
SVM-luettelo
XML-luettelo
Paperiluettelo

Verkkolaskupalvelu
Käyttöönottomaksu

Verkkolaskun lähetyspalvelu
Käyttöoikeusmaksu
Verkkolaskun lähetys, peruslasku, palvelun tapahtuma
Verkkolaskun lähetys, jos > 10.000 merkkiä
Suoramaksun lähetys
Lähetetty Finvoice -liitetiedosto
Verkkolaskujen tulostus ja postitus
E-Laskuttajailmoituksen lähetys

Verkkolaskun noutopalvelu
Käyttöoikeusmaksu
Verkkolaskun nouto, peruslasku, palvelun tapahtuma
Verkkolaskun nouto, jos > 10.000 merkkiä
E-laskunvastaanottajailmotus
Vastaanotetut suoramaksuosoiteilmoitukset
Vastaanotettu Finvoice -liitetiedosto

Kauppiastilityspalvelu
Kauppiastilityspalvelu, bruttotilityksen kuukausipalkkio
Tapahtumista veloitetaan Nets Oy:n hinnaston mukaiset palkkiot

Konsernitili
Käyttöönottomaksu
Käyttöoikeusmaksu
Konserniote, palvelun tapahtuma

Rahan vastaanotto ja luovutus
Päiväkassojen vastaanotto ja luovutus

Vaihtorahatilaus
Vaihtorahat tilataan pankin laskentakeskuksesta viimeistään edellisenä päivänä. Tilauksesta peritään
perusmaksu/tilaus:
Setelit
0,20 %
Kuitenkin vähintään
5,00 €
Kolikot
2,00 %
Kuitenkin vähintään
5,00 €

Rahahuolto
Rahahuoltosopimusasiakkailta peritään rahatilitysten ja –tilausten osalta seuraavasti:
Perustilitys, kiinteä maksu
2,50 €
ja lisäksi kultakin seteliltä tai kolikolta
0,035 € /kpl
Setelitilitys, kiinteä maksu
2,50 €
ja lisäksi kultakin seteliltä
0,035 € /kpl
Kolikkotilitys, kiinteä maksu
2,50 €
ja lisäksi kultakin kolikolta
0,035 € /kpl
Tositteen kirjaus (pankkikorttitosite)
0,50 €
Vaihtorahatilaus, kiinteä maksu
5,00 €
ja lisäksi kultakin seteliltä tai kolikolta
0,025 € /kpl
Laskentakeskuksen suorittama ja sen Nooa Säästöpankilta laskut- 60,00 € /tunti
tama lisätyö ja selvittelytyö

Muut maksamisen palvelut
Saapuva ulkomaan maksumääräys
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Saapuva ulkomaan pikamääräys
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Puutteellinen tai virheellinen saapuva ulkomaan maksumääräys
Lähtenyt ulkomaanmaksu palautunut takaisin asiakkaalle välittäjä- tai saajan pankista
Maksun selvittelypalkkio SEPA-alueen ja ulkomaanmaksuista.
Lisäksi peritään mahdolliset ulkomaisen pankin veloittamat kulut
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Muut palvelut
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotain palvelua, voidaan palkkio kuitenkin veloittaa soveltaen käytettyä työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta

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):
HUOM! Britit myös EU:n ulkopuolinen jatkossa, mutta mukana SEPAssa
• 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 ja shekkeihin Säästöpankkien Keskuspankin noteeraamaa tilivaluutan myyntikurssia kyseiselle valuutalle
• Ulkomailta saapuviin maksumääräyksiin ja shekkeihin Säästöpankkien Keskuspankin noteeraamaa tilivaluutan ostokurssia kyseiselle valuutalle
Tapahtuman vasta-arvon ollessa >30.000 euroa, sovelletaan kansainvälistä markkinakurssia.

