HINNASTO-OTE
HENKILÖASIAKKAAT
Voimassa 1.1.2021 alkaen

www.saastopankki.fi/optia

PÄIVITTÄISET RAHA-ASIAT / HENKILÖASIAKKAAT 1.1.2021
Arvo Yks Huomioitavaa
Tilitiedot
Käyttötili, tilin korko kiinteä 0 %
0,80
Tiliote kuukausittain
0,00
Verkkopalveluasiakkaan paperitiliote
2,00
Lisätiliotteet
2,00
Tilin ylitystä/pankin saatavaa koskevasta huomautuksesta (ilmoituskirje)
Peritään ensimmäisestä ja toisesta
5,00
Seuraavista tuntiveloituksen mukaan
100,00
Lisäksi tilin ylitysajalta veloitetaan korkolain mukainen viivästyskorko
7
Tilinylitysmaksu korttimaksulla
10,00

€
€
€
€

/kk
/kpl
/kpl
/kpl

€
€
%
€

/tunti
1.7.2020 alkaen
/ylitys

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 poikkeava ulkoasun tilaaus korttiin/kuvan vaihto
Euromääräinen käteisnosto pankkitililtä
Käteisnostot pankkitililtä muussa valuutassa kuin eurossa
Euromääräiset käteisnostot Credit ominaisuudella
Käteisnosto Credit ominaisuudella muussa valuutassa kuin euroissa
Käteisnosto Credit ominaisuudella oston yhteydessä

4,00 € /kk
5,00 € /kk
4,00 € /kk
4,00 € /kk
7,00 € /kk
7,00 € /kk
5,00 € /tilaus
4 kpl/kk maksuton, seur. 1,00 €/kpl
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
4 kpl/kk maksuton, seur. 2,50 €/kpl
1,00 € /kysely

Käteistalletus automaatilla
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla tai maksuautomaatilla (maksu
veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä)
Saldokysely automaatilla (käteisnoston yhteydessä maksuton)
1,00 € /kpl
Korteilla tehdyt valuuttamääräiset tapahtumat muutetaan euroiksi Visa Internationalin
käyttämällä valuuttakurssilla, johon lisätään 2,75 %.
3 kk:n euribor + 10,5 %-yksikköä
Visa-luoton korko (veloitetaan aina vähintään marginaali,
jos viitekorko on negatiivinen)
Visa-kortin tilinhoitomaksu, kun luotolla on korollista velkaa
4,00 € /lasku
Luottorajan väliaikainen muutos
5,00 € /kpl
Luottorajan pysyvä muutos
0,00 € /kpl
Kortin pikatilaus
20,00 € /kpl
PIN-tunnuksen uudelleen tulostaminen asiakkaasta johtuvasta syystä
Visa yhdistelmäkortit
7,50 € peritään Visa-laskulla
Visa Debit, Visa Business Debit ja Visa Debit Online
7,50 €
Kortin uusiminen voimassaoloaikana
7,50 €

Verkkopankki
Verkkopankin/mobiilipankin kuukausimaksu

3,00

€

/kk

0,00
0,00
0,40

€
€
€

maksuton
maksuton
/kpl

Verkkopankin lisäpalvelut
Kortit -kysely
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, sähköposti
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, tekstiviesti

Visa-tilisiirto verkko- tai mobiilipankissa

2,00

€

8,00
35,00
25,00

€
€
€

5,00
10,00

€
€

/kpl

Käteistalletus oman pankin tai toisen Säästöpankin tilille
0,00
Käteisnosto oman tai toisen Säästöpankin tililtä
0,00
Laskun maksu maksupalveluna/muutos/peruutus
3,00
Laskun maksaminen suoramaksulla
0,00
Laskun maksaminen konttorissa kotimaahan tai SEPA-alueelle
Omalta tai toisen Säästöpankin tililtä
7,00
Pikasiirto
15,00
Sepa-suoraveloitus
0,00
Ulkomaan maksumääräys konttorissa
14,00
Ulkomaan pikamääräys konttorissa
35,00
Maksutoimeksiannon täyttäminen
3,00
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus verkkopankissa
3,00
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus postitse
5,00
Kirjauksen selvittely, vähintään
10,00
Lähtenyt ulkomaanmaksu palautunut ulkomaisesta pankista
25,00
Saapuva ulkomaan maksumääräys
8,00
Saapuva ulkomaan pikamääräys
15,00
Puutteellinen tai virheellinen ulkomaan maksumääräys
25,00
Ulkomaanmaksuja koskevat selvittelyt
50,00
Maksunselvittelypalkkio SEPA-alueen ja ulkomaanmaksuista. Lisäk- 100,00
si peritään mahdolliset ulkomaisen pankin veloittamat kulut.
Asiakkaalle konttorissa tehtävät ulkomaanmaksuja koskevat lisäselvitykset

€
€
€
€

maksuton
maksuton
/kpl
maksuton

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

/kpl
/kpl

Ulkomaan maksumääräys
Ulkomaan pikamääräys
Mikäli maksaja maksaa vastaanottajapankin kulut (OUR-maksu),
peritään ulkomaanmaksusta lisäksi
Erikseen pyydetty kuitti
Uusi avainlukukortti kadonneen tilalle

lisäksi 3 % noston
määrästä
/kpl
/kpl

Konttoripalvelut ja muut maksamisen palvelut

/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl
/kpl, välittäjäpankki perii
/kpl, välittäjäpankki perii
/kpl, välittäjäpankki perii
/kpl, välittäjäpankki perii
/kpl, välittäjäpankki perii
/tunti

/ajankäytön mukaan

Säästöpankki Optian asiakasedut
NUORTEN ALLE 28-VUOTIAIDEN ASIAKASEDUT
• 100 % alennus käyttötilin kuukausimaksusta
• 100 % alennus verkkopankin/mobiilipankin kuukausimaksusta
• 100 % alennus Visa Credit/Debit kortin kuukausimaksusta
• 100 % alennus Visa Debit kuukausimaksusta
• 100 % alennus Visa Debit Online kortin kuukausimaksusta
• 50 % alennus opintolainan toimitusmaksusta
• 50 % alennus ASP–lainan tai asuntolainan toimitusmaksusta
ETUASIAKKAAN ASIAKASEDUT
Säästöpankki Optian etuasiakkaita ovat kaikki täysi-ikäiset henkilöt, joiden asiakasvarat (talletukset, SpRahastoyhtiö Oy:n rahasto-osuudet ja Sp-Henkivakuutuksen vakuutukset ja arvo-osuustili) sekä maksusuunnitelman mukaisesti hoidettujen luottojen yhteismäärä on vähintään 25.000 euroa.
• 100 % alennus käyttötilin kuukausimaksusta
• 50 % alennus verkkopankin/mobiilipankin kuukausimaksusta
• 50 % alennus Visa Credit/Debit kortin kuukausimaksusta
• Joustoluotto ilman vakuutta (4 kk:n bruttopalkkaa vastaava summa)
• Myös puolisolla on mahdollisuus saada samat edut käyttöönsä

AVAINASIAKKAAN ASIAKASEDUT
Säästöpankki Optian avainasiakkaita ovat kaikki täysi-ikäiset henkilöt, joiden asiakasvarat (talletukset, SpRahastoyhtiö Oy:n rahasto-osuudet ja Sp-Henkivakuutuksen vakuutukset ja arvo-osuustili) sekä maksusuunnitelman mukaisesti hoidettujen luottojen yhteismäärä on vähintään 75.000 euroa.
• 100 % alennus käyttötilin kuukausimaksusta
• 100 % alennus verkkopankin/mobiilipankin kuukausimaksusta
• 50 % alennus Visa Credit/Debit kortin kuukausimaksusta
• 50 % alennus Visa Gold Credit/Debit kortin kuukausimaksusta
• Joustoluotto ilman vakuutta (4 kk:n bruttopalkkaa vastaava summa)
• Myös puolisolla on mahdollisuus saada samat edut käyttöönsä

Säästäminen ja sijoittaminen
Osa arvopaperi- ja säilytyspalveluista on arvonlisäverollista palvelua. Verollisenkin palvelun hinta on
veroton, jos toimenpide liittyy verottomaan palveluun, kuten arvopaperikauppaan tai luotonantoon.
Säilytyspalveluiden laskutuskausi on kalenterivuosi. PS-eläkesopimuksen laskutuskausi on kuukausi.

Arvopaperikauppa
Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta
• Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään

1,00

%

/toimeksianto

20,00

€

/toimeksianto

Internet-arvopaperikaupankäynti (toimeksiannot Helsingin Pörssiin) ja tätä tukevat lisäpalvelut
Internet-arvopaperikaupankäyntipalvelu henkilöasiakkaille

maksuton

Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta

0,25

%

/toimeksianto, sis alv

• Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään

10,00

€

sis alv

Internet-arvopaperikaupankäyntiin on mahdollista liittää henkilöasiakkaan lisäpalveluna:
• Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu

15,00

€

/kk sis alv

• Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu, sis. tarjoustasot

25,00

€

/kk sis alv
maksuton

• Viivästetty markkinainformaatiopalvelu (15 min.) sisältyy arvopaperikaupankäyntipalveluun

Sijoitusrahasto-osuudet
Rahasto-osuuksista peritään palkkiot Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja rahastoihin liittyvien hinnastojen mukaisesti.
Palkkioita peritään rahastosta riippuen mm. merkintäpalkkio merkintähinnasta, lunastuspalkkio lunastusarvosta, vuotuinen hoitopalkkio tai muista toimenpiteistä, esim. rahaston vaihdosta

Säilytyspalvelut - Arvo-osuusmuotoiset arvopaperit säilytyspalkkiot
• Omaisuusluettelo/tili-ilmoitus, joka tulostetaan kuukausittain, mikäli tapahtumia, kuitenkin väh. kerran
vuodessa
• Veroilmoitukseen liitettävät lomakkeet vuoden lopussa olevasta omaisuustilanteesta
• Arvo-osuustiliote vuoden lopussa voimassa olevista arvo-osuustilirajoituksista
Säilytysmaksu (=arvo-osuustili) per tili

40,00

€

/laskutuskausi, sis alv

20,00

€

sis alv

Muut palvelut
Asiakkaan pyynnöstä tehtävästä todistuksesta, laskelmasta tai
muusta pyynnöstä erikseen annettavasta asiakirjasta peritään
todelliset kulut, kuitenkin vähintään

Säilytyspalvelut - ulkomaiset ja muut arvopaperit säilytyspalkkiot
40,00

€

/laskutuskausi

Lajimaksu - Muut lajiryhmät kuin ulkomaiset per lajiryhmän laji

Kiinteä säilytyspalkkio /säilytys /laskutuskausi

1,00

€

/kk sis alv

Lajimaksu - Ulkomaiset osakkeet lajiryhmä per lajiryhmän laji

2,50

€

/kk sis alv

Muutokset luottoehtoihin
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
kuluttajaluottosopimuksista perittäviä luottokustannuksia.
20,00

€

/muutos

Lyhennysvapaa

Eräpäivän tai hoitotilin muutos

150,00

€

/muutos

Maksusuunnitelman muutos

150,00

€

/muutos

