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SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN
Arvo Yks. Huomioitavaa

Tilit
Jatkuvan säästämisen tilit
Säästötalletus

▪ Korko kiinteä, päiväsaldolle 0,00 % 1.6.2018 alkaen
0,10 % ennen 1.6.2018 avatut

Säästötili
▪ Korko kiinteä, päiväsaldolle 0,10 % Uusia tilejä ei avata

Asuntosäästöpalkkiotili 1,00 % korko kiinteä
▪ Sekä lisäkorkoa jälkikäteen yhtenä eränä 2,00 - 4,00 % sop. mukaan

▪ Irtisanomattomia varoja; palkkiota nostettavan määrän 
ylittävästä osasta peritään 

1,00 %

Määräaikaisen säästämisen- ja sijoittamisen tilit
Sijoitustalletus, sopimuksen mukaan 1000,00 € vähimmäistalletus

Oma TuottoTalletuksen purkukustannukset 500,00 € /kpl

Sijoitusrahasto-osuudet

▪ Merkintäpalkkio merkintähinnasta
▪ Lunastuspalkkio lunastusarvosta
▪ Juoksevat kulut
▪ Vaihtopalkkio

Vakuutusmuotoinen sijoittaminen

▪ Myyntipalkkio
▪ Hoitopalkkio
▪ Takaisinosto- ja muut toimenpidepalkkiot

Arvopaperikauppa

Arvonlisävero on 24,00 %

Internet-arvopaperikaupankäyntipalvelu henkilöasiakkaille maksuton
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta 0,25 % /toimeksianto, sis alv

▪ Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään 10,00 € sis alv

▪ Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu 15,00 € /vuosi (1,25€/kk)
▪ Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu, joka sisältää 
tarjoustasot 25,00 € /vuosi (2,05€/kk)
▪ Viivästetty markkinainformaatiopalvelu (15 min.) sisältyy 
arvopaperikaupankäyntipalveluun

maksuton

Säästötililtä saadaan ilman irtisanomista ja palkkiota nostaa  2523 euroa kalenterikuukauden aikana. (Kts. Muut 
tiliehdot kohta 1). Palkkiota maksamalla saadaan nostaa enemmän, jos nostoon voidaan suostua.

Rahasto-osuuksista peritään palkkiot rahastoyhtiön hinnastojen mukaisesti. Rahastosta riippuen peritään mm. 
seuraavia palkkioita:

Pankki välittää Sp-Henkivakuutus Oy:n vakuutuksia. Vakuutustuotteesta riippuen peritään mm. seuraavia 

Osa arvopaperi- ja säilytyspalveluista on arvonlisäverollista palvelua. Arvonlisävero ei koske arvopaperi-kauppaa. 

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

Internet-arvopaperikaupankäyntiin on mahdollista liittää henkilöasiakkaan lisäpalveluna:
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Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta 1,00 % /toimeksianto

▪ Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään 20,00 € /toimeksianto
Toimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen 20,00 € /toimeksianto
Pantatulta arvo-osuustililtä tehtävästä myyntitoimeksiannosta
peritään edellisten lisäksi palkkiota 20,00 € /toimeksianto


Merkintäoikeuksien ostoista ja myynneistä peritään palkkiota 
kauppahinnasta 2,00 %
 /toimeksianto


▪ Merkintäoikeuksien toimeksiannoista peritään aina 
kuitenkin vähintään 20,00

 € /toimeksianto

Toimeksiannot muihin pörsseihin
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta 0,80 % /toimeksianto
Lisäksi

▪ Norja, Ruotsi, Tanska 40,00 € /toimeksianto
▪ USA 50,00 € /toimeksianto
▪ Hollanti, Japani, Saksa 60,00 € /toimeksianto
▪ Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Kanada, 
Ranska, Sveitsi, Viro 50,00 € /toimeksianto


▪ Itävalta, Islanti, Portugali, Tsekki, Venäjä 70,00 € /toimeksianto
▪ Latvia, Liettua, Kreikka 80,00 € /toimeksianto
▪ Australia, Unkari 90,00 € /toimeksianto
▪ Filippiinit, Hong Kong, Indonesia, Thaimaa, Uusi Seelanti, 
Singapore

110,00 € /toimeksianto

▪ Kroatia, Slovenia, Slovakia 130,00 € /toimeksianto
▪ Muut 210,00 € /toimeksianto
▪ First North 40,00 € /toimeksianto

Säilytyspalvelut - Arvo-osuusmuotoiset arvopaperit
Säilytyspalkkiot

Säilytysmaksu (=arvo-osuustili) per tili 40,00 € /laskutuskausi, sis alv
Toimenpidepalkkiot
Siirto arvo-osuuksiksi arvo-osuustilille pankin käyttämään 
tilinhoitajayhteisöön maksuton
Tilisiirto (määräkirjaus) omassa tilinhoitajayhteisössä olevien 
arvo-osuustilien välillä 15,00 € /laji, sis alv

Tilisiirto (määräkirjaus) omasta tilinhoitajayhteisöstä vieraaseen 
tilinhoitajayhteisöön 20,00 € /laji, sis alv
Tilisiirto osto- tai myyntitoimeksiannon yhteydessä, kun 
toimeksianto on tehty muualla kuin tilipankissa 35,00 € /laji, sis alv


Jos tilisiirron tekeminen edellyttää laajan asiakirja-aineiston 
tutkimista tai muuten aiheuttaa runsaasti työtä, peritään 
todelliset työstä aiheutuneet kustannukset tuntiveloituksen 
mukaan.

60,00 € /h, sis alv



Arvo-osuustilin siirtäminen (kokotilinsiirto) vieraasta 
tilinhoitajayhteisöstä omaan tilinhoitajayhteisöön

maksuton

Palveluun kuuluu:
  ▪ Omaisuusluettelo neljännesvuosittain
  ▪ Arvo-osuustilin/säilytyksen ylläpito
  ▪ Verotusta varten ilmoitettavat tiedot (mm. luovutusvoitot ja -tappiot, osingot, korot)

Lisäksi voidaan veloittaa mahdolliset ulkomaisen markkinapaikan maksut ja verot.
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Oikeuksien ja rajoitusten kirjaaminen:
▪ Panttauskirjauksen tekeminen omalle pankille tai 
kirjauksen muuttaminen

maksuton

▪ Panttauskirjauksen tekeminen muulle kuin omalle pankille 
tai kirjauksen muuttaminen

50,00
€

sis alv

▪ Muiden oikeuksien ja rajoitusten kirjaaminen tai 
muuttaminen tai poistaminen

10,00
€

sis alv

▪ Ulosmittauksen, turvaamistoimenpiteen, konkurssin ja 
edunvalvojamääräyksen kirjausmerkinnän tekeminen arvo-
osuustilille

maksuton

Osakemerkintöjen tekeminen osakeanneissa:
▪ Asiakkaan antaman ohjeen mukaisesta merkinnän 
hoitamisesta veloitataan lajilta

20,00 € sis alv

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

20,00 € sis alv

Ulkomaiselta asiakkaalta peritään säilytyspalkkioiden ja 
toimenpidemaksujen lisäksi

▪ Palkkio lähdeverotodistuksesta 50,00 € sis alv
▪ Palkkio verovapautta koskevasta todistuksesta 50,00 € sis alv

Ulkomailla pidätetyn veron takaisinsaantihakemuksen käsittelystä
▪ Toimeksiantopalkkio/toimeksianto 100,00 € sis alv
▪ Lisälomakkeelta/toimeksianto 20,00 € sis alv

Tuntiveloitus 60,00 € /tunti, sis alv





Maksujen periminen ja laskutuskausi

Tuntiveloitus 60,00 € /tunti, sis alv





Säilytyspalvelut - ulkomaiset ja muut arvopaperit
Säilytyspalkkiot
Lajimaksu - Muut lajiryhmät kuin ulkomaiset per lajiryhmän laji 1,00 € /kk, sis alv
Lajimaksu - Ulkomaiset osakkeet lajiryhmä per lajiryhmän laji 2,50 € /kk, sis alv

▪ Kuitenkin vähintään, minimipalkkio per säilytys 40,00 € /laskutuskausi, sis alv
Toimenpidemaksut
Arvopapereiden vastaanotto säilytykseen maksuton
Arvopapereiden luovutus säilytyksestä per laji 10,00 € /toimeksianto, sis alv
Arvopapereiden rekisteröinnistä omistajan nimiin peritään 
todellisten kulujen lisäksi

1,00 € /osakekirja, sis alv

▪ Kuitenkin vähintään 100,00 € sis alv
Jos rekisteröinti sen laadun tai laajuuden vuoksi vaatii erityisiä 
toimenpiteitä, veloitamme todelliset työstä aiheutuneet 
kustannukset

60,00 € /tunti, sis alv

Osakeannit, osinkojen lunastukset/toimeksiannon tapahtuma 20,00 € sis alv
Osakekirjojen ja kuponkilehtien vaihdot/toimeksiannon 
tapahtuma 20,00 € sis alv
Säilytyksessä olevien arvopapereiden panttauksesta

▪ Omalle pankille maksuton
▪ Vieraaseen rahalaitokseen 50,00 € sis alv

Arvopapereiden lähettämisestä veloitetaan todelliset kulut
▪ Kuitenkin vähintään 20,00 € sis alv

Jos hinnastossa mainitun palvelun, esim. tilisiirto- tai muun kirjaushakemuksen, hoitaminen edellyttää laajan 
asiakirja-aineiston tutkimista tai palvelua ei ole erikseen hinnastossa mainittu, palvelusta peritään todellisen 
työhön käytetyn ajan mukaan tuntiveloitusta kultakin alkavalta tunnilta.

   p   y  j  j    p    
erikseen hinnastossa mainittu, palvelusta peritään todellisen työhön käytetyn ajan mukaan tuntiveloitusta kultakin 
alkavalta tunnilta

Kotimaisen arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin sekä ulkomaisen arvopaperisäilytyksen säilytys- ja 
toimenpidemaksujen laskutusjakso on kalenterivuosi ( poislukien markkinainformaatio, jonka palvelumaksut 
veloitetaan kuukausittain. 
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Tallelokero ja suljettu säilytys

Lokeron sisätilan korkeus: veroton hinta
▪ 0-75 mm                                                              vähintään 50,00 € /vuosi 40,32
▪ 76-100 mm                                                           vähintään 60,00 € /vuosi 48,39
▪ 101-150 mm                                                         vähintään 80,00 € /vuosi 64,52
▪ 151-250 mm                                                         vähintään 105,00 € /vuosi 84,68
▪ 251-350 mm                                                         vähintään 125,00 € /vuosi 100,81
▪ 351-450 mm                                                         vähintään 145,00 € /vuosi 116,94
▪ 451-600 mm                                                         vähintään 155,00 € /vuosi 125,00

Suljetusta säilytyksestä peritään kultakin kuukaudelta tai sen 
osalta palkkiota säilytyksen arvosta 0,05 % 0,04

▪ Kuitenkin säilytysajan pituudesta riippumatta vähintään 30,00 € /kpl, sis alv 24,19

Tallelokeron lukon vaihtamisesta peritään
▪ lukon todellinen hinta 50,00 € sis alv 40,32
▪ kulut 30,00 € sis alv 24,19
▪ todelliset työkustannukset

PS-Eläkesopimus (Sidottu pitkäaikaissäästäminen)
PS-Eläkesopimuksen hoitomaksu (veloitetaan Eläkesäästötililtä) 2,00 € /kk
Eläkesäästöjen nostomaksu 0,50 % nostetusta summasta
Sopimuksen siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle 200,00 € /kpl
Säästövarojen nostaminen erityisnostoperusteen johdosta 200,00 € /kpl
Tilit ja talletukset ovat maksuttomia. Rahastoista, 
arvopapereista ja joukkovelkakirjalainoista veloitetaan normaalit 
hinnaston mukaiset kulut.

Tallelokerosta peritään tallelokeron koon mukaan määräytyvää vuotuista vuokraa. Alla olevat koon mukaan 
veloitettavat palvelumaksut ovat tallelokerosta veloitettavia vähimmäisveloituksia. 
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