HINNASTO-OTE / HENKILÖASIAKKAAT
VOIMASSA 1.1.2022 ALKAEN

www.saastopankki.fi/optia
PÄIVITTÄISET RAHA-ASIAT
Tilitiedot

Käyttötili, tilin korko kiinteä 0 %
2,00
Kuluttaja-asiakkaan tiliote kerran kuukaudessa postitettuna tai
0,00
verkkopalveluun toimitettuna
Verkkopalveluasiakkaan paperitiliote
4,00
Lisätiliotteet
3,00
Kuluvan ja edellisen vuoden verkkotiliotteiden haku verkkopalvelussa
0,00
Vanhojen verkkotiliotteiden haku verkkopalvelussa
3,00
Tapahtumakysely konttorissa henkilöpalveluna
3,50
Saldotodistus
12,00
Tilin ylitystä/pankin saatavaa koskevasta huomautuksesta (ilmoituskirje)
• Peritään ensimmäisestä ja toisesta
10,00
• Seuraavista tuntiveloituksen mukaan
100,00
Lisäksi tilin ylitysajalta veloitetaan korkolain mukainen viivästyskorko
7
Tilinylitysmaksu korttimaksulla
10,00

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 tilaus korttiin/kuvan vaihto
Euromääräinen käteisnosto pankkitililtä automaatilla
Käteisnostot pankkitililtä muussa valuutassa kuin eurossa
Euromääräiset käteisnostot Credit ominaisuudella
Käteisnosto Credit ominaisuudella muussa valuutassa kuin euroissa
Käteisnosto Credit ominaisuudella oston yhteydessä
Käteistalletus automaatilla
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4,00 € /kk
5,00 € /kk
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7,00 € /kk
7,00 € /kk
5,00 € /tilaus
3 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
2 kpl/kk maksuton, seur. 2,50 € kpl ja
0,70 % talletuksen määrästä
1,00 € /kysely

Tapahtumakysely 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 %.
Visa-luoton korko (veloitetaan aina vähintään marginaali,
3 kk:n euribor + 10,5 %-yksikköä
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 € maksuton
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 €

Henkilöasiakkaan verkkopalvelut
Verkkopalvelut kuukausimaksu
3,00 € /kk
Verkkopalvelun lisäpalvelut sisältyvät kuukausihintaan
• Verkkopankki
• Mobiilisovellus
• Verkkopalvelutunnukset
• 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
Tapahtumakysely verkkopalvelussa
0,00 € maksuton
Tilikysely kolmannen osapuolen kautta
0,00 € maksuton
Tililtä maksu verkkopalvelussa
0,00 € maksuton
Tililtä maksu kolmannen osapuolen kautta käynnistettynä
0,00 € maksuton
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, sähköposti
0,40 € /kpl
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, tekstiviesti
0,40 € /kpl
Visa-tilisiirto verkko- tai mobiilipankissa
2,00 € lisäksi 3 % noston
määrästä
Ulkomaan maksumääräys
8,00 € /kpl
Ulkomaan maksumääräys kolmannen osapuolen kautta käynnistettynä
8,00 € /kpl
Ulkomaan pikamääräys
35,00 € /kpl
Ulkomaan pikamääräys kolmannen osapuolen kautta käynnistettynä
35,00 € /kpl
Mikäli maksaja maksaa vastaanottajapankin kulut (OUR-maksu),
25,00 €
peritään ulkomaanmaksusta lisäksi
Erikseen pyydetty kuitti
5,00 € /kpl
Saapuneen e-laskun/verkkolaskun SMS-vahvistus
0,00 € maksuton
Uusi avainlukukortti kadonneen tilalle
10,00 €

Konttoripalvelut ja muut maksamisen palvelut

Käteistalletus oman pankin tai toisen Säästöpankin tilille
Käteisnosto oman tai toisen Säästöpankin tililtä
Laskun maksu maksupalveluna/muutos/peruutus
Laskun maksaminen suoramaksulla
Laskun maksaminen konttorissa kotimaahan tai SEPA-alueelle
Omalta tai toisen Säästöpankin tililtä
Pikasiirto
Sepa-suoraveloitus
Ulkomaan maksumääräys konttorissa
Ulkomaan pikamääräys konttorissa
Maksutoimeksiannon täyttäminen
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus verkkopalvelussa
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus postitse
Kirjauksen selvittely, vähintään
Lähtenyt ulkomaanmaksu palautunut ulkomaisesta pankista
Saapuva ulkomaan maksumääräys
Saapuva ulkomaan pikamääräys
Puutteellinen tai virheellinen ulkomaan maksumääräys
Ulkomaanmaksuja koskevat selvittelyt
Maksunselvittelypalkkio SEPA-alueen ja ulkomaanmaksuista. Lisäksi
peritään mahdolliset ulkomaisen pankin veloittamat kulut.
Vakuustilin avaus ja kuittaamattomuustodistus, esim.
vuokravakuustodistus
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotain palvelua, voidaan palkkio
kuitenkin veloittaa soveltaen käytettyä työaikaa. Toimihenkilön työn
tuntihinta
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Säästöpankki Optian asiakasedut

Asiakkaanamme saat monipuoliset asiakasedut ja henkilökohtaista palvelua.

AVAINASIAKKAAN ASIAKASEDUT
• 100 % alennus käyttötilin kuukausimaksusta
• 50 % alennus verkkopalvelun kuukausimaksusta (sis. mobiilipankin)
• 50 % alennus Visa Credit/Debit -kortin kuukausimaksusta
• 50 % alennus Visa Gold Credit/Debit -kortin kuukausimaksusta
• Myös puolisolla on mahdollisuus saada samat edut käyttöönsä
Säästöpankki Optian avainasiakkaita ovat henkilöt, joiden asiakasvarat (talletukset, Sp-Rahastoyhtiö Oy:n rahastoosuudet, Sp-Henkivakuutuksen vakuutukset ja arvo-osuustili) sekä maksusuunnitelman mukaisesti hoidettujen
luottojen ja käytössä olevan Visa-luoton yhteismäärä on vähintään 75.000 euroa.
ETUASIAKKAAN ASIAKASEDUT
• 50 % alennus käyttötilin kuukausimaksusta
• 25 % alennus verkkopalvelun kuukausimaksusta (sis. mobiilipankin)
• 25 % alennus Visa Credit/Debit -kortin kuukausimaksusta
• Myös puolisolla on mahdollisuus saada samat edut käyttöönsä
Säästöpankki Optian etuasiakkaita ovat kaikki henkilöt, joiden asiakasvarat (talletukset, Sp-Rahastoyhtiö Oy:n
rahasto-osuudet, Sp-Henkivakuutuksen vakuutukset ja arvo-osuustili) sekä maksusuunnitelman mukaisesti
hoidettujen luottojen yhteismäärä ja käytössä olevan Visa-luoton yhteismäärä on vähintään 25.000 euroa.
ALLE 27-VUOTIAIDEN ASIAKASEDUT
• 100 % alennus käyttötilin kuukausimaksusta
• 100 % alennus verkkopalvelun kuukausimaksusta (sis. mobiilipankin)
• 100 % alennus Visa Credit/Debit -kortin kuukausimaksusta
• 100 % alennus Visa Debit -kortin kuukausimaksusta
• 100 % alennus Visa Debit Online -kortin kuukausimaksusta

Tallelokerot

Tallelokerosta peritään tallelokeron koon mukaan määräytyvää vuotuista vuokraa, joka veloitetaan vuosittain
jälkikäteen maaliskuun loppuun mennessä. Vuokra sisältää arvonlisäveroa 24 %.
60,00 € /vuosi, sis alv
Lokeron sisätilan korkeus:
0 - 75 mm
100,00 € /vuosi, sis alv

76 - 100 mm
130,00 € /vuosi, sis alv

101 - 150 mm
160,00 € /vuosi, sis alv

151 - 250 mm
200,00 € /vuosi, sis alv

251 - 350 mm
220,00 € /vuosi, sis alv

351 - 450 mm

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. SEPA-alueella maksut maksetaan IBAN-muotoisilla tilinumeroilla (International Bank Account Number):
• 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 Säästöpankkien Keskuspankin noteeraamaa tilivaluutan myyntikurssia
kyseiselle valuutalle
• Ulkomailta saapuviin maksumääräyksiin Säästöpankkien Keskuspankin noteeraamaa tilivaluutan ostokurssia
kyseiselle valuutalle
Tapahtuman vasta-arvon ollessa >30.000 euroa, sovelletaan kansainvälistä markkinakurssia.

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.
Eräpäivän tai hoitotilin muutos
20,00 € /muutos
Lyhennysvapaa
175,00 € /muutos
Maksusuunnitelman muutos
175,00 € /muutos

