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Päivittäisasiointitilit
Käyttötili

• Tilin korko kiinteä, kuukauden alimmalle saldolle 0,00 %

• Tiliin voidaan liittää luotto

• Käyttötili 1 maksuton

• Useampi käyttötili 2,00 € kpl/kk

Tapahtumakysely
Konttorissa henkilöpalveluna 2,50 €

Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus verkkopankissa 6,00 € /kpl 

Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus postitse 6,00 € /kpl 

Tiliotteet
Kuluttaja-asiakas saa yhden tiliotteen per tili maksutta 
kuukausittain

Lisätiliotteet (esim. verkkopankkiasiakkaalle postitettu 
paperitiliote kerran kuukaudessa)

10,00 € /kpl

Tilinkäyttövälineet

Kortit
Visa Debit online 10,00 € /kk

Visa Debit 7,00 € /kk

Visa Credit/Debit -pääkortti 5,00 € /kk

Visa Credit/Debit -rinnakkaiskortti 5,00 € /kk

Visa Credit -pääkortti 1,00 € /kk

Visa Credit -rinnakkaiskortti 1,00 € /kk

Korttien käyttö
Käteisnostot Otto.-automaatilla pankkitililtä 1,50 € /kpl

Eurokäteisnosto pankkitililtä muualla kuin 
Otto.-automaatilla

1,50 € /kpl

Muun valuutan käteisnosto pankkitililtä 2,00 € lisäksi 2,5 % noston määrästä

Eurokäteisnosto Visa-tililtä automaatilla 2,00 € lisäksi 2,0 % noston määrästä

Muun valuutan käteisnosto Visa-tililtä 2,00 € lisäksi 2,5 % noston määrästä

Talletus TalletusOtto.-automaatilla 1,10 € lisäksi 1,0 % talletuksen määrästä

Visa-tilisiirto verkkopankissa 2,00 € lisäksi 2,0 % noston määrästä

Visa-luoton korko (käytetyn luoton määrästä) 3 kk:n euribor + 12,0 %-yksikköä

Visa-luoton tilinhoitomaksu 6,00 € /lasku

Saldokysely Otto.-automaatilla 2,00 € /kysely 

Tapahtumakysely Otto.-automaatilla  2,00 € /kysely

Tilinylitysmaksu 15,00 €
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Muut kortteihin liittyvät maksut ja palkkiot
Kortin uusinta kadonneen, varastetun tai vahingoittuneen tilalle 15,00 € 

PIN-tunnuksen uudelleen tilaus 15,00 €

Poisottopalkkio (Kortin poisottaneen liikkeen työntekijälle 
maksetaan poisottopalkkio. Poisottopalkkio peritään 
asiakkaalta, mikäli asiakas ei ole noudattanut korttiehtoja)

120,00 € /kerta

Löytöpalkkio (Palkkio peritään kortin omistajalta) 10,00 € /kerta

Muut palkkiot Visa Credit-korteista
1.9.2019 lähtien luotosta perittävien luottokustannusten määrä ei saa päivää kohden ylittää 0,01 % 
luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta luottosopimuksen voimassaoloajalta kuitenkin niin, 
että luottokustannusten enimmäismäärä on 150,00 euroa/vuosijakso.

Laskukopio 5,00 € /kpl

Laskun jälleenlähettäminen 5,00 € /kpl

Kotimaisen tositekopion lähettäminen 5,00 € /kpl

Ulkomaisen tositekopion lähettäminen 10,00 € /kpl

Huomautuskirje 5,00 € /kpl

Luotonvalvonnallinen kirje 10,00 € /kpl

Maksusopimuksen tekeminen 5,00 € /kpl

Kortin pikatilaus 20,00 € /kpl

Kuriiritoimitus ulkomaille 60,00 € /kpl

Postivakuututettu lähetys 11,50 € /kpl

Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden 15,00 € /kpl

Kirjalliset selvitykset luottotilin tapahtumista 20,00 € /kpl

Luottorajan muutos maksuton

Paperilasku 5,00 € /kpl

Väliaikainen luottorajan korotus 10,00 € /kpl

Veloitus erityisistä muutoksista 20,00 € /kpl

Minimilyhennyksen tai eräpäivän muutos maksuton

Valuuttaostot muutetaan euroiksi Visa Internationalin tai 
Mastercard Europen käyttämällä valuuttakurssilla, johon 
lisätään enintään

1,95 %

Verkkopankki ja mobiilipankkipalvelu
Verkkopankin kuukausimaksu (sisältää OmaMobiilin) 2,50 € /kk 

Tapahtumakysely verkkopankissa ja OmaMobiilissa tai 
kolmannen osapuolen kautta*

0,17 € /kpl

Tililtä maksu verkkopankissa ja OmaMobiilissa tai kolmannen 
osapuolen kautta*

0,17 € /kpl

Vanhojen verkkotiliotteiden haku verkkopankissa 2,00 € /haku

Erikseen pyydetty kuitti 6,00 € /kpl
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Ulkomaan maksumääräys 10,00 € /kpl 

Ulkomaan pikamääräys 35,00 € /kpl

Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut, lisäksi 25,00 € /kpl

Uusi avainlukukortti kadonneen tilalle 10,00 € /kpl

Verkkopankin palveluihin voi lisäpalveluna liittää
E-laskutapahtuma maksuton

Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, sähköposti 0,40 € /viesti

Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, tekstiviesti 0,40 € /viesti

Visa-kysely maksuton

Muut maksamisen palvelut
Laskun maksaminen suoramaksulla maksuton

Pankissa tallennettava maksupalvelu
Tapahtumamaksu 6,00 € /kpl

Lisäksi erikseen pyydetystä kuitista 6,00 € /kpl

Jotta maksutoimeksiannot voidaan käsitellä maksupalvelussa ilmoitettuna eräpäivänä, edellyttää se 
maksutoimeksiantojen toimittamista tilikonttoriin viimeistään  kolme pankkipäivää ennen eräpäivää. Mikäli 
eräpäivää ei ole merkitty, maksu veloitetaan tililtä kolmen pankkipäivän kuluessa toimeksiannon saapumispäivästä. 
Jos eräpäivään on jäljellä vähemmän kuin kolme pankkipäivää, käsitellään toimeksianto tilisiirtona ja peritään sen 
mukainen maksu. 

* Kolmannen osapuolen kautta tehdyn kyselyn/maksun veloitus menee, jos asiakas antaa suostumuksen 
kolmannelle osapuolelle oman tilinsä käyttöön, ja tekee siellä kyselyn tai maksun.

Kun henkilöasiakas käyttää yritysasiakkaiden pankkipalveluita, niiden käytöstä veloitetaan voimassaolevan 
yritysasiakkaiden palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut.


