Palveluhinnasto 1.10.2021

KONTTORISSA TOIMIHENKILÖPALVELUSTA PERITTÄVÄT PALKKIOT
Arvo

Huomioitavaa

Kassatoimen palkkiot
Tilillepano omalle yksityisasiakkaan tilille
Talletus asiakkaan omalle/käyttöoikeutetulle tilille omassa pankissa

maksuton

Rahan nosto tililtä
Rahan nosto asiakkaan omalta/käyttöoikeutetulta tililtä

maksuton

Tilisiirto
Tilisiirto on pankissa välittömästi suoritettava maksu maksajan tililtä saajan tilille. Asiakkaalla on mahdollisuus
saada kuitti heti. Tilisiirtoja ovat myös pankkiin maksupalveluna hoidettavaksi jätetyt maksutoimeksiannot, joita
ei ole toimitettu pankin kotimaan maksujen välityksen yleisten ehtojen mukaisesti.
Tilisiirto

6,00 €

/kpl

Tilisiirto asiakkaan omalle/käyttöoikeutetulle
tilille omassa pankissa

maksuton

Tilisiirto pankille (esim. lainan lyhennys)

maksuton

Maksulomakkeen täyttäminen

3,00 €

/kpl

Pikasiirto
Pikasiirto on maksun välittämistä lähettäjän pankista
saajan pankkiin nopeinta mahdollista tapaa käyttäen.
Pikasiirto
Kun pikasiirtoon sisältyy eriteltynä useita maksuja tai niitä
koskevia viitetietoja, peritään ensimmäisen jälkeen jokaisesta
maksusta tai viitteestä

15,00 €
2,00 €

/kpl toisesta ja jokaisesta
seuraavasta

Maksutoimeksiannon muuttaminen tai peruuttaminen
Toimeksiannon muuttamisen ja peruuttamisen ehdot sisältyvät kotimaan maksujenvälityksen yleisiin
ehtoihin. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos maksun oikaiseminen tai peruuttaminen johtuu pankin teknisestä
virhekirjauksesta.
Maksutoimeksiannon muuttaminen

4,00 €

Maksutoimeksiannon poistaminen

6,00 €

Ilmoitus pankin saatavasta
Tilin ylitystä/pankin saatavaa koskevasta huomautuksesta
• Peritään ensimmäisestä ja toisesta

5,00 €

• ja jokaisesta seuraavasta

5,00 €

Lisäksi tilin ylitysajalta veloitetaan korkolain mukainen
viivästyskorko

8,0 %
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Kirjauksen selvitys
Kun pankkikorttiostos, muu tosite, tai näiden jäljennös
joudutaan asiakkaan pyynnöstä hankkimaan tai selvittämään.
Selvityksestä peritään vähintään

4,00 €

Muut kassatoimen palkkiot
Onnittelukortti ja kuori yhteensä

3,00 €

Säästölippaat
Säästölipasrahojen laskeminen

maksuton

Yrityksen kolikoiden osalta noudatetaan yrityshinnastoa

Tili-informaatio ja asiakkaalle laaditut todistukset
Tapahtumakysely kassalla

2,50 €

Kate- tai saldotiedustelu asiakkaan tilikonttorista, enintään

5,00 €

Saldo- tai korkotodistuksen laatimisesta peritään vähintään

15,00 €

Kuittaamattomuustodistus

20,00 €

Vuokravakuustodistus

20,00 €

Asiakkaan pyynnöstä erikseen tehtävästä tiliotteesta peritään
todelliset työkulut, kuitenkin vähintään

5,00 €

Uusintatiliote

6,00 €

/sivu

Kortteihin liittyvät yleiset palkkiot ja maksut
Kortin poisottaneen liikkeen työntekijälle maksetaan poisottopalkkio. Nets maksaa poisottopalkkion
Visa-korteista ja yhdistelmäkorteista, joissa on Visa-ominaisuus, tilipankki pankkikorteista. Itse väärinkäytetyn
kortin poisottopalkkion maksaa sulun ensisijainen asettaja. Poisottopalkkio peritään asiakkaalta, mikäli asiakas
ei ole noudattanut korttiehtoja.
Poisottopalkkio

120,00 €

Löytöpalkkio (peritään kortin omistajalta)

10,00 €

Jos kortti joudutaan uusimaan kortin voimassaoloaikana
asiakkaasta johtuvasta syystä, esim. kortti kadonnut tai
vahingoittunut, peritään uudesta kortista

10,00 €

