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Voimassa 1.4.2017 alkaen
Yritysasiakkaat
Palveluhinnasto sisältää pankkipalveluista veloitettavat toimitusmaksut, kulut ja palkkiot. Tämän
hinnaston mukaiset palvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi.
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Maksuliike ja kassanhallinta
Maksaminen
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta.

100,00 euroa

Minimiveloitus

25,00 euroa

Lisäpalkkio (erilaiset manuaalikäsittelyt)

50,00 euroa

ALV on kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Lähtevät maksut
Lähtevä viitesiirto

0,06 euroa

Lähtevä laskuerittely

0,06 euroa

Lähtevä viestisiirto

0,16 euroa

Palaute konekielisenä

Maksuton

Palaute tiliotteella

Maksuton

Palautteiden uusintatilaus paperilla/sivu, toimihenkilöpalveluna

5,00 euroa

Toistuvaissuoritus, esim. palkka tai eläke

0,16 euroa

Verkkopalkkapalvelu, hinta/kpl

0,25 e + ALV

Maksuosoitus, hinta/kpl

10,00 euroa

Maksuosoitus, hinta/kpl, kun saajalle lähetetään ilmoituksen lisäksi
myös huomautus

10,00 euroa

SEPA-suoraveloitus

1,00 euroa

OP Payment (valuuttamääräinen)

2,00 euroa

Pikamaksu
- alle 2 000 000,00 e

15,00 euroa

- 2 000 000,00 e - alle 10 000 000,00 e

30,00 euroa

- 10 000 000,00 e -

50,00 euroa

Pikamaksu OP-tilien välillä

6,00 euroa

Maksaminen OP-verkkopalvelussa
Viitesiirto OP-verkkopalvelussa

0,20 euroa

Viestisiirto OP-verkkopalvelussa

0,20 euroa

Maksaminen konttorissa
Käteismaksu

12,00 euroa

Tililtä maksu heti konttorissa

6,00 euroa

Toimihenkilö täyttää tilisiirtolomakkeen

4,00 euroa

Maksupalvelutoimeksiannon lisäys, hinta/kpl

4,00 euroa

Pankkisekin asettaminen ja lahjasekin myynti

10,00 euroa
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Sekkinosto tililtä
Sekkiin tehtävä katteettomuusmerkintä

20,00 euroa
8,00 euroa

Pikasiirto konttorissa
- alle 2 000 000,00 e

20,00 euroa

- 2 000 000,00 e - alle 10 000 000,00 e

40,00 euroa

- 10 000 000,00 e -

60,00 euroa

Lähtevät ulkomaanmaksut
Ulkomaanmaksut ovat maksuja, jotka välitetään muussa valuutassa
kuin euro. Ulkomaanmaksuja ovat myös kaikki euromaksut SEPAalueen ulkopuolelle.
Lähtevä ulkomaanmaksu

6,00 euroa

Lähtevä ulkomaanmaksu, maksaja maksaa vastaanottajapankin kulut
(OUR)

30,00 euroa

Pikamääräys

30,00 euroa

Pikamääräys, maksaja maksaa vastaanottajapankin kulut (OUR)

55,00 euroa

Lähtevä ulkomaanmaksu maksupalvelutoimeksiantona

15,00 euroa

Sekin/SWIFT-sekin asettaminen maksukieltoon. Lisäksi peritään
ulkomaisen pankin mahdollisesti veloittamat kulut.

50,00 euroa

Ulkomaan 0-arvopäivämaksu, maksaja ja maksun saaja maksavat
oman pankkinsa kulut (SHA) (erillisellä sopimuksella)

50,00 euroa

Ulkomaan 0-arvopäivämaksu, maksaja maksaa vastaanottajapankin
kulut (OUR) (erillisellä sopimuksella)

75,00 euroa

Erityisvaluuttojen käsittelymaksu (erillisellä sopimuksella)

25,00 euroa

Valuuttasiirto OP Ryhmän sisällä Suomessa, itsepalveluna

2,00 euroa

Valuuttasiirto OP Ryhmän sisällä Suomessa, konttoripalveluna

3,30 euroa

Lähtevän ulkomaanmaksun tietojen täydentäminen

10,00 euroa

Lähtevän ulkomaanmaksun poistaminen

15,00 euroa

Lähtenyt ulkomaanmaksu palautunut takaisin ulkomaisesta pankista

20,00 euroa

Jos ulkomaisen pankin kulut ylittävät OUR-lisäkulun, peritään ylittävä
määrä jälkikäteen.
OP takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain
kirjeenvaihtajapankkiin saakka.
Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit
vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.
Jos ulkomaisen pankin kulut ovat virheellisestä tiedosta tai muusta
syystä johtuen suuremmat kuin perityt kulut, veloitetaan ylittävä osa
jälkikäteen.
Pankin ilmoitus asiakkaalle siitä, että maksua ei voida suorittaa, koska
tililtä puuttuu kate, tili on suljettu tai tililtä ei muusta syystä voida
veloittaa asiakkaan maksutapahtumaa.
Pankin ilmoitusmaksu koskee SEPA- ja ulkomaanmaksuja sekä
suoraveloitustapahtumia. Hinta/ilmoitus

6,50 euroa
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Saapuva maksuliike ja laskutus
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta.
Minimiveloitus

100,00 euroa

25,00 euroa

ALV on kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Saapuvat maksut
Viitesiirto

0,13 euroa

Saapuva laskuerittely

0,13 euroa

Viestisiirto

0,53 euroa

Viiteluettelo tai viiteluettelon kopio, hinta/luettelolla oleva viitesiirto

0,13 euroa

OP Payment (valuuttamääräinen)

2,00 euroa

Maksuosoituksen lunastus

15,00 euroa

Pankkivekselit ja sekit
Toisen pankkiryhmän pankkivekselin tai -sekin lunastus ja talletus
omalle OP Ryhmässä olevalle tilille
Toisen pankkiryhmän pankkivekselin tai -sekin lunastus

Maksuton
40,00 euroa

Saapuvat ulkomaanmaksut
Ulkomaanmaksut ovat maksuja, jotka välitetään muussa valuutassa
kuin euro. Ulkomaanmaksuja ovat myös kaikki euromaksut SEPAalueen ulkopuolelta.
Saapuva ulkomaanmaksu, automaattinen käsittely

6,00 euroa

Saapuva ulkomaanmaksu, manuaalinen käsittely

8,50 euroa

Saapuvien ulkomaanmaksujen ennakkotiedot, eur/aineisto/
toimitusosoite (myös XML-muotoinen)

0,20 euroa

Konsernin sisäisen siirron hyvitys tilille ulkomaisena arvopäivänä

17,00 euroa

Jos ulkomaisen pankin kulut ovat virheellisestä tiedosta tai muusta
syystä johtuen suuremmat kuin perityt kulut, veloitetaan ylittävä osa
jälkikäteen.
Ulkomaiset sekit
Sekin lunastus heti

0,30 % arvosta,
vähintään 16,00 e,
enintään: ei ylärajaa

Sekin lunastus, hyvitys viiden pankkipäivän kuluttua

0,25 % arvosta,
vähintään 11,00 e,
enintään 500,00 e

Sekin periminen

0,25 % arvosta,
vähintään 60,00 e,
enintään 500,00 e

OP Yrityspankin asettama shekki

11,00 euroa
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Asiakirjalähetykset

vähintään 20,00 e

Maksamattomana ostajapankille palautuneesta sekistä peritään
ulkomaisen pankin kulujen lisäksi korkoa ostopäivän ja
takaisinveloittamispäivän väliseltä ajalta.

11 % arvosta,
vähintään 30,00 e

Maksupäätteet ja sopimukset
OP-maksupääte, toimitusmaksu

54,00 e + ALV

OP-maksupääte, keskeytysturva

100,00 euroa

OP-maksupääte, SIM-kortin leasing

2,80 e /kk + ALV

OP-maksupääte, osakäyttäjäsopimus

22,00 e /kk + ALV

OP-maksupääte, Castles, OP-korttitilityssopimus

34,90 e /kk + ALV

OP-maksupääte, XAC, OP-korttitilityssopimus

42,00 e /kk + ALV

OP-maksupääte, Yomani, OP-korttitilityssopimus

39,90 e /kk + ALV

OP-maksupääte, Castles, Nets-kauppiassopimus

39,90 e /kk + ALV

OP-maksupääte, XAC, Nets-kauppiassopimus

47,90 e /kk + ALV

OP-maksupääte, Yomani, Nets-kauppiassopimus

44,90 e /kk + ALV

Laskutus
E-laskujen vastaanotto
Käyttöönottomaksu

16,39 e + ALV

Saapuva e-lasku, hinta/kpl

0,29 e + ALV

Saapuva e-lasku OP-verkkopalvelussa tai Yrityksen OPverkkopalvelussa

0,50 e + ALV

E-laskun liitteen vastaanotto, hinta/kpl

0,60 e + ALV

E-laskujen vastaanoton lisäpalvelut
Saapuneiden e-laskujen säilytys 24 kuukautta OP-verkkopalvelussa ja
Yrityksen OP-verkkopalvelussa
Saapuneiden e-laskujen säilytys 24 kuukauden jälkeen OPverkkopalvelussa ja Yrityksen OP-verkkopalvelussa, kuukausimaksu
Tekstiviesti-ilmoitus saapuneesta e-laskusta

Maksuton
0,74 e + ALV / kk /
alkavat 50 kpl
0,33 e + ALV

E-laskujen lähetys
Käyttöönottomaksu

16,39 e + ALV

E-laskun tai suoramaksun lähetys, hinta/kpl

0,29 e + ALV

E-laskun tai suoramaksun lähetys OP-verkkopalvelussa ja Yrityksen
OP-verkkopalvelussa, hinta/kpl

0,50 e + ALV

E-laskutus OP-verkkopalvelussa ja Yrityksen OP-verkkopalvelussa,
kuukausimaksu

2,00 e + ALV

E-laskun liitteen lähetys, hinta/kpl

0,60 e + ALV
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E-laskujen lähetyksen lisäpalvelut
Lähetettyjen e-laskujen säilytys OP-verkkopalvelussa ja Yrityksen OPverkkopalvelussa, 6 kuukautta

Maksuton

Lähetettyjen e-laskujen säilytys OP-verkkopalvelussa ja Yrityksen OPverkkopalvelussa, 6 kuukauden jälkeen, kuukausimaksu

0,74 e + ALV / kk /
alkavat 50 kpl

E-laskun tai suoramaksun peruutuspyyntö/kpl

0,60 e + ALV

E-laskun linkit, hinta/lasku

0,10 e + ALV

E-laskuosoitteiden kerääminen
Laskuttajailmoituksen lähetys, hinta/kpl

6,50 e + ALV

E-laskun tai suoramaksun vastaanottoilmoitus, hinta/kpl

0,45 e + ALV

E-laskun tai suoramaksun vastaanottoilmoitus OP-verkkopalvelussa tai
Yrityksen OP-verkkopalvelussa, hinta/kpl

0,60 e + ALV

Tunnistavan vastaanottoilmoituksen vastaanotto, hinta/kpl

0,30 e + ALV

Tulostuspalvelu
E-laskun tai suoramaksun tulostus (mustavalkotuloste, EconomyPostiluokka) lisämaksu/kpl

0,90 e + ALV

E-laskun tai suoramaksun tulostus (värituloste, Priority-postiluokka)
lisämaksu/kpl

1,20 e + ALV

Verkkokauppa
Tunnistuspalvelu
Käyttöönottomaksu
Kuukausimaksu

160,00 e + ALV
17,00 e + ALV

Tunnistuspalvelun tapahtumamaksu, hinta/kpl

0,50 e + ALV

Tupas-tunnistuspalvelun käyttö ei-vahvojen sähköisten tunnusten
luontiin, hinta/tapahtuma

5,00 e + ALV

Osuuspankin verkkomaksupainike
Käyttöönottomaksu
Kuukausimaksu
Verkkomaksupainikkeen tapahtumamaksu (verkkomaksupainikkeen
käyttö 0,21 e ja saapuva viitesiirto 0,13 e)

160,00 euroa
17,00 euroa
0,34 euroa
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Yhteystavat
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta
Minimiveloitus

100,00 euroa

25,00 euroa

Osuuspankin eräsiirtopalvelu
Hinnat koskevat Eräsiirtopalvelun nykyisiä asiakkaita. Palvelun myynti
uusille asiakkaille on lopetettu
Osuuspankin eräsiirto/käyttömaksu/kk
Aineistonkäsittelymaksu, hinta/aineisto, Osuuspankin eräsiirtopalvelu

20,00 euroa
0,50 euroa

Aineiston/tapahtuman poisto (eräsiirto) toimihenkilöpalveluna

50,00 euroa

PATU-tunnusten pikatilaus yhden osan hinta (2 osaa)

25,00 euroa

Yrityksen pankkiyhteys (Web Services)
Yrityksen pankkiyhteys, käyttömaksu/kk

9,00 euroa

Aineistonkäsittelymaksu, hinta/aineisto, Yrityksen Pankkiyhteys (Web
Services)

0,50 euroa

Asiakkaan lähettämä maksuaineiston ja tapahtuman poistopyyntö

5,00 euroa

Aineiston/tapahtuman poisto (Yrityksen pankkiyhteys - Web Services)
toimihenkilöpalveluna

50,00 euroa

Kassanhallintapalvelu
Käyttömaksu/yritys/kk

8,00 euroa

Lisäksi jokainen käyttäjä/kk

1,50 euroa

Yksikköhinta/kpl - Yksiköiden määrä muodostuu palvelun käytön
mukaan.

0,01 euroa

Korkolaskelma konsernitilin yksikkötilistä

3,00 euroa

Valuuttatilin tapahtumakysely

0,25 euroa

Yrityksen verkkopalvelut
Yrityksen OP-verkkopalvelu, käyttömaksu/kk

6,00 euroa

Yrityspalvelut, käyttömaksu/kk

6,00 euroa

Aineistosiirto, hinta/kk
Aineistonkäsittelymaksu, hinta/aineisto
Aineiston/tapahtuman poisto toimihenkilöpalveluna

12,00 euroa
0,50 euroa
50,00 euroa
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Kultalinkki pankkiyhteysohjelmisto
Kultalinkki käyttömaksu/kk

12,00 euroa

Aineisto- ja arkistointitunnuskyselyt
Arkistointitunnuskysely konekielisesti, hinta/tunnus

0,50 euroa

Arkistointitunnuskysely toimihenkilötyönä, hinta/tunnus

5,00 euroa

Aineistokyselyt (aineisto saapunut/noudettu/noudettavissa)

10,00 euroa
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Tilien hallinta ja kortit
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta

100,00 euroa

Tili-informaatio
Konekielinen tiliote ja uusintatiliote (myös XML-muotoisena)

0,70 euroa

Paperinen tiliote

2,50 euroa

Verkkotiliote OP-verkkopalvelussa

0,50 euroa

Tositetiliote Yrityksen OP-verkkopalvelussa ja
kassanhallintapalvelussa

0,70 euroa

Paperinen tiliote verkkotiliotteen lisäksi

2,50 euroa

Uusintatiliote, paperinen

4,20 euroa

Konekieliset tilikyselyt (myös XML-muotoiset)

0,20 euroa

Tilitapahtumien kysely OP-verkkopalvelussa yli 3 kuukautta vanhoista
tapahtumista

1,00 euroa

Tilitapahtumien kysely automaatilla

1,00 euroa

Tilin saldokysely automaatilla

0,20 euroa

Tilin saldotieto käteisnoston yhteydessä Otto.-automaatilla
Tapahtumakysely konttorissa yritykselle

Maksuton
3,00 euroa

Erillinen kuitti maksusta (SEPA)

10,00 euroa

Erillinen kuitti ulkomaan maksusta

10,00 euroa

Muut vahvistukset ja todistukset/kpl

60,00 euroa

Jälkikäteen asiakkaan pyynnöstä toimitettava kuitti, tuntiveloituksen
mukaan, vähintään

15,00 euroa

Korkolaskelma konttorissa

5,00 euroa

Pankin konttorissa tulostettava yhden tilin saldo- ja korkotodistus

5,00 euroa

Tilien saldo- ja korkotodistus asiakkaan kaikista tileistä toimitettuna
asiakkaalle tai konttoriin

10,00 euroa

Kun asiakkaalle lähetetään hänen pyynnöstään asiakirjoja, peritään
todelliset postituskulut, kuitenkin vähintään

10,00 euroa

Konsernitilipalvelu
Palvelu voi olla euromääräinen tai valuuttamääräinen
Konsernitilipalvelun käyttöönotto

2 000,00 euroa

Konsernitilin hoitomaksu / kk

200,00 euroa

Yksikkötilin hoitomaksu / kk

50,00 euroa

Konsernitilin rakennemuutos, hinta/tili

50,00 euroa

Sisäisten korkojen kirjaaminen automaattisesti

25,00 euroa
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Automaattinen katteensiirto
Käyttömaksu/kk

15,00 euroa

Tilikysely

1,00 euroa

Saapuva tilisiirto

0,20 euroa

Lähtevä tilisiirto

0,20 euroa

Sopimusmuutos

50,00 euroa

Yrityksen kortit
Valuutan vaihtokurssi korttipohjaisissa ostoissa ja nostoissa
OP-Visa BusinessCard, kuukausimaksu

Visan tukkukurssi +
1,95%
2,50 euroa

Käteisnostot
Euromääräinen automaattinosto pankkitililtä EU-alueella
Käteisnosto pankkitililtä oston yhteydessä

Muu kuin euromääräinen automaattinosto pankkitililtä

Maksuton
maksuton (kauppa
voi periä palkkion
asiakkaalta
halutessaan)
2,00 e ja 2,50 %
noston määrästä

Kadonneen kortin löytöpalkkio
Pankilla on oikeus maksaa kadonneen kortin löytäjälle löytöpalkkio
tilinhaltijan lukuun
Löytöpalkkio kadonneen kortin löytäjälle
Poisottopalkkio asiakkaalta, jos asiakas käyttää korttiaan korttiehtojen
vastaisesti

10,00 euroa
150,00 euroa

Kortin ja tunnusluvun uusiminen
Kortin uusiminen
Kortin tunnusluvun uusiminen

10,00 euroa
5,00 euroa

Kortin tilaus ja toimittaminen
Kortin pikatilaus

20,00 euroa

Kortin kuriiritoimitus ulkomaille

60,00 euroa
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Kansainvälinen kassanhallinta
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta

100,00 euroa

Tilin avaaminen ulkomaiseen pankkiin

200,00 euroa

Tilin avaaminen ulkomaiselle asiakkaalle OP Yrityspankkiin

200,00 euroa

Cash Management -palvelut
Unicash-palvelut
Unicash-tilin ylläpito, käyttömaksu kk, sisältää SWIFT-tiliotteen
Sweeping Unicash-pankin tilille, käyttömaksu/kk/tili
Maksu Unicash-tilille saman päivän arvolla

35,00 euroa
500,00 euroa
10,00 euroa

Ulkomainen tiliraportointi (Transaction reporting -palvelu)
Käyttöönottomaksu

100,00 euroa

SWIFT-tiliote, saapuva ja lähtevä, kuukausimaksu/tili

35,00 euroa

Lähtevä ja saapuva saldo-ote, hinta/kk/tili

35,00 euroa

Lähtevä ja saapuva tapahtumaote, hinta/kk/tili

35,00 euroa

Tapahtumaluettelo Ruotsissa olevasta tilistä (BgMax), hinta/kk/tili

36,00 euroa

Maksu- ja kotiutustoimeksiannot ulkomaiselta tililtä (Payment request
Käyttöönottomaksu

100,00 euroa

Käyttömaksu/kk/tili

30,00 euroa

Maksu- tai kotiutustoimeksianto ulkomaiselta tililtä

2,00 euroa

Kotiutustoimeksiannon hyvitys tilille ulkomaista arvopäivää seuraavana
pankkipäivänä (erillisellä sopimuksella)

7,00 euroa

Kotiutustoimeksiannon hyvitys tilille ulkomaisena arvopäivänä (INTCkoodi) (erillisellä sopimuksella)

17,00 euroa
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Asiakasrahahuolto
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta
Noutosäilövuokra/säilö/kk

100,00 euroa

5,00 euroa

Palvelu Osuuspankin konttorissa
Päiväkassan laskenta ja muut käteistalletukset osuuspankin konttoriss
Tilityksen palvelumaksu määräytyy tilityksen emäärän mukaan:
Jokainen alkava 1000 e lisää veloitusyksikköjen määrää kolme
yksikköä.
Veloitusyksikön hinta

1,50 euroa

Tilityksen määrä enintään e ; veloitusyksikköjen lkm
1000 ; 3

4,50 euroa

2000 ; 6

9,00 euroa

3000 ; 9

13,50 euroa

4000 ; 12

18,00 euroa

Maksuvälineet

10,00 euroa

jne.

Vaihtorahat ja muut käteisnostot Osuuspankin konttorista
Vaihtorahan palvelumaksu määräytyy vaihtorahan emäärän mukaan:
Jokainen alkava 300 e lisää veloitusyksikköjen määrää neljä yksikköä.
Veloitusyksikön hinta

3,00 euroa

Vaihtorahan määrä enintään euroa ; veloitusyksikköjen lkm
300 ; 4

12,00 euroa

600 ; 8

24,00 euroa

900 ; 12

36,00 euroa

1200 ; 16

48,00 euroa

jne.
Tilityksen jättäminen toimihenkilölle osuuspankissa

1,00 euroa

+ Tilityksen laskenta/kirjaus asiakkaan odottaessa

5,00 euroa

Palvelu TalletusOtto- ja OttoPlus-automaateilla
Setelitilitys/kpl

2,50 euroa

+ setelit/arvosta

0,30 %

Kolikkotilitys/kpl

2,50 euroa

+ kolikot/arvosta

2,00 %

Sekatilitys/kpl

2,50 euroa
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+ setelit/arvosta

0,30 %

+ kolikot/arvosta

2,00 %

Palvelu laskentakeskuksessa
Poikkeavat tilitystavat pankki sopii tapauskohtaisesti
Päiväkassan laskenta laskentakeskuksessa
Setelitilitys/kpl
+ setelit/kpl

2,00 euroa
0,018 e

Kolikkotilitys/kpl

2,00 euroa

+ kolikot/arvosta

2,0 %

Sekatilitys/kpl

2,50 euroa

+ setelit/kpl

0,040 e

+ kolikot/kpl

0,045 e

+ tositteet/kpl

5,00 euroa

Tositetilitys/kpl

3,00 euroa

+ tositteet/kpl

5,00 euroa

Rahahuollon selvittelymaksu

15,00 euroa

Vaihtorahat laskentakeskuksesta
Vaihtorahat laskentakeskuksesta/tilaus

5,50 euroa

+ setelit/arvosta

0,070 %

+ kolikot/arvosta

1,30 %
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Ammatinharjoittajien maksuliikepalvelut
Ammatinharjoittajien maksuliikepalvelut
Ammatinharjoittajien maksuliikepalvelut kokonaisuuden
kuukausimaksu

5,90 euroa

Hinta sisältää seuraavat palvelut:
- Verkkopalvelusopimus yritys- ja henkilökohtaiseen käyttöön
- Käyttötili ja verkkotiliote yksityisasiakkaan asiointiin
- Yritystili ja verkkotiliote yrityksen asiointiin
Kun ammatinharjoittajalla on palvelukokonaisuus käytössään,
yritystiliin liitetään kortti tarjoushinnalla
- OP-Visa Business Card, tarjoushinta kuukausimaksu

1,50 euroa

Käyttötiliin liitettävät korttivaihtoehdot ovat:
OP-Visa, kuukausimaksu

2,75 euroa

OP-Visa Debit, kuukausimaksu

2,00 euroa

OP-Visa Electron, kuukausimaksu

2,00 euroa

OP-Visa Gold, kuukausimaksu

6,25 euroa
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Selvittelypalvelut
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta

100,00 euroa

Maksun selvittelypalkkio - maksut (SEPA), ml. maksujen selvittely, sis.
sekit, tiedustelut ja ilmoitukset ulkomaille, muut lisäpalvelut

100,00 euroa

Maksun selvittelypalkkio - Ulkomaan maksut, ml. maksujen selvittely,
sis. sekit, tiedustelut ja ilmoitukset ulkomaille, muut lisäpalvelut

100,00 euroa

Laajemmista selvittelyistä veloitetaan toimihenkilön työn tuntihinnan
mukaan. Lisäksi peritään ulkomaisen pankin mahdollisesti veloittamat
kulut.
Asiakkuusilmoitus

30,00 euroa
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Rahoitus
Luotot (Euro- ja valuuttamääräiset)
Luoton myöntäminen ja nosto
Luoton toimitusmaksu/järjestelypalkkio

0,40 % - 3,50 %
luoton määrästä,
vähintään 350,00 e

Luoton toimitusmaksu, kun luotto nostetaan useammassa erässä
-2. erä ja sitä seuraavat, kun luoton myönnetty määrä tai sen vastaarvo on valuutassa enintään 1,0M e.

100,00 euroa

-2. erä ja sitä seuraavat, kun luoton myönnetty määrä tai sen vastaarvo on valuutassa yli 1,0M e.

300,00 euroa

Luotonvarausprovisio veloitetaan luoton nostamattomalta osalta.
Vuosittainen provisio lasketaan prosenttiosuutena luoton
marginaalista. Provisio veloitetaan neljännesvuosittain jälkikäteen.

35-50 % luoton
marginaalista

Rahoituslimiitit (Euro- ja valuuttamääräiset)
Limiitin toimitusmaksu/järjestelypalkkio, avaaminen tai uudistaminen

Luoton nosto tai uudistus limiitistä

0,50 %-3,5% limiitin
määrästä, kuitenkin
vähintään 500,00 e
400,00 euroa

Luoton nosto tai uudistus limiitistä verkkopalvelun kautta
-2. erä ja sitä seuraavat, kun luoton myönnetty määrä tai sen vastaarvo on valuutassa enintään 1,0M e.

100,00 euroa

-2. erä ja sitä seuraavat, kun luoton myönnetty määrä tai sen vastaarvo on valuutassa yli 1,0M e.

250,00 euroa

Maksuerien veloitus ja maksuja koskevat ilmoitukset
Suoraveloitus
- ilman ennakkoilmoitusta, automaattinen veloitus

2,30 euroa

- luoton lyhentämiseen, koronmaksuun liittyvä viitepankkisiirto

15,00 euroa

- e-lasku tai ennakkoilmoitus (OP Yrityspankki)

10,00 euroa

Valuuttaluotot, maksuerän veloitus (OP Yrityspankki)

75,00 euroa

Velalliselta veloitettava, velan osallisille lähetettävä
maksumuistutuskirje, huomautuslasku tai takauslain mukainen ilmoitus

30,00 euroa

Todistusten antaminen
Velan ja korkojen määrää koskevasta pankin konttorissa tuotetusta
todistuksesta peritään palkkio käytetyn työajan mukaan, vähintään

35,00 euroa

Saldotodistus verkkopalvelun kautta asiakkaan ottamana sisältyy
verkkopalvelun hintaan.
Vastauksesta takaajan ja vierasvelkapantinantajan tiedusteluun
velallisen sitoumuksista ja maksukykyyn vaikuttavista seikoista,
vähintään

35,00 euroa
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Asiakirjojen lähettäminen
Kun asiakkaalle lähetetään hänen pyynnöstään asiakirjoja, veloitetaan
todelliset postituskulut, vähintään

10,00 euroa

Luoton ehtojen muuttaminen (Euro- ja valuuttamääräiset)
Merkittävät maksusuunnitelmaan, korkoon tai luoton hinnoitteluun
liittyvät muutokset, jäljellä olevasta pääomasta
Vähäiset muutokset, kuten toistuvan eräpäivän muuttaminen,
viitekoron vaihtaminen tai ennenaikainen takaisinmaksu korkokauden
vaihteessa, vähintään

0,50 % tai kuitenkin
vähintään 250,00 e
200,00 euroa

Jos viitekoron muuttaminen ei ajoitu korontarkistuspäivään,
pankki voi periä lisäksi jäljellä olevan lainamäärän uudelleen
sijoittamisesta tai jälleenrahoituksen purkamisesta aiheutuvat
kustannukset.
Takaajan tai pantinomistajan suostumuksen hankkiminen lainaehtojen,
kuten maksuohjelman tai koron muutoksiin.

50,00 euroa

Ennenaikainen takaisinmaksu
Ennenaikainen takaisinmaksu, vähintään
- kun takaisinmaksettavan luoton jäljellä oleva määrä on enintään 1,0M
e
- kun takaisinmaksettavan luoton jäljellä oleva määrä on yli 1,0M e

500,00 euroa
1 500,00 euroa

Lisäksi pankilla on kiinteäkorkoisessa luotossa tai vaihtuvakorkoisessa
kesken
korkokauden tapahtuvassa tapahtumassa veloittaa jälleenrahoituksen
purkamisesta aiheutuvat kustannukset sekä tuoton menetykset.
korkokauden tapahtuvassa tapahtumassa veloittaa jälleenrahoituksen
purkamisesta aiheutuvat kustannukset sekä tuoton menetykset.
Mikäli luotto uudelleen rahoitetaan toiseen rahoituslaitokseen pankilla
on oikeus veloittaa palkkiona 1 % luoton jäljellä olevasta pääomasta.
Erityistoimenpiteet
Suostumuksen antaminen merkittävään poikkeamiseen
kovenanttiehdoista

0,3 % luoton jäljellä
olevasta pääomasta
tai kuitenkin
vähintään 250,00 e

Yrityksen fuusioon tai jakautumiseen liittvät toimenpiteet vähintään
- kun vastuun voimassaoleva määrä on enintään 1,0M e
- kun vastuun voimassaoleva määrä on yli 1,0M e
Suostumukset, sitoumukset ja muut erityisjärjestelyt, vähintään

Pankilla on oikeus poiketa tässä palveluhinnastossa mainitusta
palkkioista,

250,00 euroa
3 000,00 euroa
250,00 e - 0,3 %
luoton jäljellä
olevasta pääomasta

RANTASALMEN OSUUSPANKKI

OP-Palveluhinnasto
Yritysasiakkaat
Voimassa 1.4.2017 alkaen

mikäli tehtävä on tavanomaista vaativampi tai periä erikseen sovittavan
suuruinen palkkio tämän palkkiohinnaston ulkopuolisista
toimenpiteistä.

18 (41)

RANTASALMEN OSUUSPANKKI

OP-Palveluhinnasto
Yritysasiakkaat

19 (41)

Voimassa 1.4.2017 alkaen
Vakuudet
Vakuudet
Kaikki hinnat ovat suostushintoja, joita voidaan tehtävän laajuuden
mukaan tarvittessa muuttaa. Palkkion suuruutta määritettäessä
otetaan huomioon suoritetun työnmäärä ja laatu sekä tehtävän
vaikeusaste, samoin kuin kulloinkin kysymyksessä olevan edun arvo.
Palkkioiden lisäksi veloitetaan toimeksiannon aiheuttamat suorannaiset
kulut (kuten kopiointi- , matka- ym. Kulut). Vakuuksiin liittyvät palvelut
ovat pääsääntöisesti arvonlisäverollisia. Arvonlisäverollinen palkkio
(sis. Alv.) sisältää voimassa olevan arvonlisäverolain mukaisen
arvonlisäveron.
Jälkipanttaussopimuksen laatiminen
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

100,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

300,00 euroa

Osakekirjojen painattaminen, vähintään (sis. Alv.)
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

300,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

620,00 euroa

Kiinteistökiinnityksen ja yrityskiinnityksen hakemuksen laatiminen ja
hakeminen (sis. Alv.)
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

300,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

620,00 euroa

Lainhuudon hakeminen tai vuokraoikeuden kirjaaminen (sis. Alv.)
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

300,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

620,00 euroa

Lainhuuto ja kiinnitys samanaikaisesti (sis. Alv.)
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

420,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

620,00 euroa

Kiinnityksen purkaminen, kuolettaminen tai muu muuttaminen vähintään
(sis. Alv.)
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

300,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

620,00 euroa

Erityisen oikeuden kirjaaminen vähintään (sis. Alv.)
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

300,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

620,00 euroa
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Haltijailmoituksen tekeminen
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

50,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

50,00 euroa

Sopimus yrityskiinnitysten järjestämisestä vähintään
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

300,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

500,00 euroa

Kiinteistötietojärjestelmästä tilatut tulosteet
- lainhuudatus
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

20,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

20,00 euroa

- todistus vuokraoikeudesta
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

20,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

20,00 euroa

- rasitustodistus
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

30,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

30,00 euroa

- kiinteistörekisterin ote
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

20,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

20,00 euroa

- määräalatuloste
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

20,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

20,00 euroa

Vakuuden ottaminen muun kuin luoton tai rahoitustakauksen noston
yhteydessä. Esim. lisävakuuden toimittaminen.
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

200,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

500,00 euroa

Vakuuden tai takaajan vaihtaminen asiakkaan aloitteesta, vähintään
Vastuiden määrä enintään 1,0Me
Vastuiden määrä yli 1,0Me

300,00 euroa
1 000,00 euroa

Vakuuden vapauttaminen per vakuuskohde vähintään
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

200,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

400,00 euroa
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- asiakkaan kaikki vastuut päättyneet sopimusehtojen mukaisesti.
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

0,00 e

Vastuiden määrä yli 1,0Me

0,00 e

Takaajan vapauttaminen ennenaikaisesti
Vastuiden määrä enintään 1,0Me

100,00 euroa

Vastuiden määrä yli 1,0Me

500,00 euroa

Kun vakuus siirretään Opsta toiseen pankkiryhmään, veloitetaan
todelliset postitus- ja käsittelykulut, vähintään
Pankki voi veloittaa vakuuteen liittyvästä muusta järjestelystä erikseen
sovittavan järjestelypalkkion.
Lisäksi Pankki veloittaa vakuusjärjestelystä sille syntyneet viranomaisym. Kulut.

sopimuksen mukaan,
vähintään 350,00 e
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Trade Finance
Trade Finance
Trade Finance -tuotteiden yhteiset hinnat
Pankkitakaukset ja dokumenttimaksut ovat arvonlisäverosta vapaata
pankkipalvelua.
Pankilla on oikeus poiketa palveluhinnastossa mainituista palkkioista,
mikäli tehtävä on tavanomaista vaativampi tai laajempi.
Selvitystyö tai muu erityistoimenpide
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta

100,00 euroa

Minimiveloitus

50,00 euroa

Sanomakulut (SWIFT)

50,00 euroa

Kuriirikulut todellisten kirjausten mukaan, minimiveloitus

30,00 euroa

Pikakirjeet ja kirjatut kirjeet, minimiveloitus

20,00 euroa

Järjestelypalkkio limiitin avaamisesta ja asiakkaan toimeksiannosta
tehdystä muutoksesta.
Pankin standardisopimusdokumentaatio
Räätälöity sopimusdokumentaatio
Saldovahvistukset
Saldovahvistus asiakkaan itse tulostamana verkkopalvelusta

350,00 euroa
vähintään 0,15%
limiitin määrästä
35,00 euroa
Maksuton

Viivästyneestä palkkiomaksusta ilmoittaminen,
1. viivästyslasku

25,00 euroa

2. viivästyslasku

50,00 euroa
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Kaupalliset pankkitakaukset
Takausmuutos ja takauslupaus hinnoitellaan kuten takaus.
Mikäli pankkitakauksen tekemiseen liittyy muita pankin palveluita,
veloitetaan niistä kunkin tuotealueen palveluhinnaston mukainen kulu.
Mikäli takaus annetaan toimeksiantona ulkomaisen pankin kautta,
lisäksi peritään ulkomaisen pankin veloittamat kulut.
Takauspalkkio (% per annum, sovitaan erikseen) aina kultakin
alkavalta kolmen kuukauden jaksolta vähintään

65,00 euroa

Toimitusmaksu takauksen tekemisestä takauslimiitin puitteissa

250,00 euroa

Toimitusmaksu verkkopalvelun kautta lähetetyn toimeksiannon
perusteella

175,00 euroa

Toimitusmaksu räätälöidyn takauksen tekemisestä, sisältäen
takaustekstin ja sitoumuksen laadinnan, sekä takauksen tekemisen
erillisellä vastasitoumusdokumentaatiolla, (vähintään)

300,00 euroa

Maksuvaatimus takaukseen, käsittelykulu

300,00 euroa

Reklamaatio takaukseen, käsittelykulu

150,00 euroa

Laskutuspalkkio takauspalkkion perinnästä laskulla
Paperilasku, per lasku

25,00 euroa

E-lasku, per lasku

10,00 euroa

Ulkomaisen pankin takauksen avisointi asiakkaalle tai asiakkaan
viestin avisointi ulkomaiselle pankille asiakkaan pyynnöstä
per viesti
Lisäsanomat (per sanoma)
Maksuvaatimuksen avisointi ulkomaiselle pankille

200,00 euroa
50,00 euroa
350,00 euroa
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Rahoitustakaukset
Takauksen myöntäminen, korotus, voimassaolon pidennys, uudistus
tai muut takausehtojen muutos toimitusmaksu vähintään
- kun takauksen määrä on enintään 1,0Me

250,00 euroa

- kun takauksen määrä on yli 1,0Me

500,00 euroa

Lisäksi Pankki veloittaa takauksesta järjestelypalkkion, takausprovision
takauksen nostamattomalta ajalta ja muut mahdolliset palkkiot, jotka
sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.
Pankki veloittaa takauksen määrästä Takausprovision etukäteen
kolmen kuukauden jaksolta siihen asti, kun takaus lakkaa olemasta
voimassa tai takaussitoumus palautetaan pankille.
Takausprovisio sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen.
Jos pankille takauksen perusteella esitetään maksuvaatimus tai
pankki joutuu muutoin puuttumaan takaamansa velan hoitamiseen
taattavan laiminlyönnin perusteella, toimitusmaksu vähintään
- kun takauksen voimassaoleva määrä on enintään 1,0Me

250,00 euroa

- kun takauksen voimassaoleva määrä on yli 1,0Me

500,00 euroa

Rahoitustakauksien laskutuksen tapahtumamaksut
Viivästyneestä maksusta ilmoittaminen

25,00 euroa

Takausvastuuluettelo tai takauspalkkiotodistus

35,00 euroa

Swift-sanomakulut, vähintään

40,00 euroa
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Dokumenttimaksut
Vientiperittävät
Suoraperittävät hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Lisäksi peritään kansainvälisen käytännön mukaan mahdolliset
ulkomaisen pankin kulut ja palkkiot.
Perimispalkkio
Ensimmäinen tiedustelu kuuluu hintaan, seuraavista veloitetaan
sanomakulujen mukaisesti

0,25 % perittävän
määrästä, vähintään
125,00 e, enintään
350,00 e

Muutospalkkio

120,00 euroa

Agentin palkkion maksaminen / tilityksen jakaminen

100,00 euroa

Asiakirjojen luovutus maksutta tai palauttaminen

125,00 euroa

Vientiremburssit
Avisointipalkkio

150,00 euroa

Muutospalkkio

120,00 euroa

Asiakirjapalkkio (Remburssiasiakirjojen tarkastamisesta peritään
asiakirjapalkkio)

0,25 %
asiakirjaesityksen
määrästä, vähintään
175,00 e

Vahvistuspalkkio (Remburssin vahvistamisesta peritään maa- ja
pankkikohtaista vahvistuspalkkiota remburssin määrästä per annum.)

vähintään 200,00 e

Ennakkotarkastuspalkkio per lähetys

vähintään 150,00 e

Korjattujen/täydennettyjen asiakirjojen esittäminen työmäärän
mukaisesti
Työn tuntihinta

100,00 euroa

Minimiveloitus

50,00 euroa

Diskonttauksen toimitusmaksu
Diskonttausmarginaali määritellään tapauskohtaisesti. Lisäksi peritään
valuutan mukainen viitekorko.

200,00 euroa
vähintään 200,00 e

Siirtopalkkio
Siirrettäessä remburssi toisen remburssinsaajan hyväksi peritään
siirtotoimeksiannon antajalta siirtopalkkio etukäteen

0,35 % siirron
määrästä, vähintään
500,00 e

Saatavan siirto

200,00 euroa

Agentin palkkion maksaminen / tilityksen jakaminen

100,00 euroa

Lisäksi peritään kansainvälisen käytännön mukaan ulkomaisen pankin
kulut ja palkkiot, ellei remburssin toimeksiantaja maksa niitä.
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Tuontiperittävät
Perimispalkkio
Ensimmäinen tiedustelu kuuluu hintaan.

0,35 % perittävän
määrästä, vähintään
150,00 e, enintään
1500,00 e

Muutospalkkio

120,00 euroa

Agentin palkkion maksaminen / tilityksen jakaminen

100,00 euroa

Luovuttaminen, palauttaminen tai hyväksymisen hankkiminen
toimeksiantajalle palautettavaan vekseliin

200,00 euroa

Lisäksi peritään kansainvälisen käytännön mukaan mahdolliset
ulkomaisen pankin kulut ja palkkiot.
Tuontiremburssit
Avauspalkkio sisältäen ensimmäisen asiakirjapalkkion remburssin
avauksesta tai korotuksesta peritään etukäteen kertaluonteinen
avauspalkkio

vähintään 0,35 %
remburssin
määrästä,
minimiveloitus
200,00 e

Vastuu- tai voimassaolopalkkio
Remburssin voimassaoloajalta tai sen osalta peritään
voimassaolopalkkio. Maksuajallisissa rembursseissa peritään lisäksi
vastuupalkkio voimassaoloajan ylittävältä maksuajalta

vähintään 1,40 % per
annum, vähintään
120,00 e

Muutoksista, ml. remburssin peruuttaminen sen voimassaoloaikana,
peritään muutospalkkio. Korotuksen osalta peritään avaus- ja
voimassaolopalkkio.

175,00 euroa

Agentin palkkion maksaminen

100,00 euroa

Osakäyttöpalkkio toisesta osakäytöstä alkaen

125,00 euroa

Muutospalkkio

Standby-remburssit hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Lisäksi peritään kansainvälisen käytännön mukaan ulkomaisen pankin
kulut ja palkkiot, ellei remburssinsaaja maksa niitä.
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Trade Finance -rahoitus
Vientisaatavien rahoitus
Ostajalimiitin haku / per kysely

30,00 euroa

Toimitusmaksu

250,00 euroa

Järjestelypalkkio per ostaja

200,00 euroa

Käsittelypalkkio per lasku peritään kunkin rahoituksen yhteydessä
Vähimmäisrahoitusmarginaali rahoitusajalle. Määritellään
tapauskohtaisesti - lisäksi peritään valuutan mukainen viitekorko

50,00 euroa
200,00 euroa

Ostolaskujen rahoitus
Järjestelypalkkio (flat) - peritään sopimuksen teon yhteydessä.

250,00 euroa

Toimitusmaksu - peritään sopimuksen teon yhteydessä.

200,00 euroa

Vähimmäisrahoitusmarginaali rahoitusajalle. Määritellään
tapauskohtaisesti (minimirahoitusaika 90 päivää). Peritään kunkin
rahoituksen yhteydessä.

200,00 euroa

Vähimmäis commitment fee ajalle rahoitussopimus ostolaskun
eräpäivä

50%
rahoitusmarginaalista
, vähintään 100 e

Tuontiremburssirahoitus
Toimitusmaksu
Vähimmäisrahoitusmarginaali rahoitusajalle. Määritellään
tapauskohtaisesti.
Muut palkkiot Tuontiremburssipalkkiohinnaston mukaisesti.

200,00 euroa
200 e, lisäksi
peritään valuutan
mukainen viitekorko
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Sijoittaminen
Sijoitusrahastot
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta
OP-sijoitusrahastot
OP-Sijoitusrahastojen merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkiot veloitetaan
OP-Rahastoyhtiö Oy:n virallisessa rahastoesitteessä julkaistun
hinnaston mukaisesti.
Muut sijoitusrahastot
Muiden OP-Rahastoyhtiön jakelemien sijoitusrahastojen (J.P. Morgan
ja Fidelity) merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkiot veloitetaan OPRahastoyhtiö Oy:n hinnaston mukaisesti.

100,00 euroa
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Osakevälitys
Osakevälitys
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta

100,00 euroa

Osakevälitys / Helsinki ja Tukholma
Osakkeiden ja optiotodistusten välityksestä veloitetaan ostajalta ja
myyjältä kauppahinnasta välityspalkkiota jokaisesta lajista ja
toimeksiannosta
Toimeksiannon muutos

välityspalkkio 1,0 %,
kuitenkin vähintään
24,00 e ja
toimitusmaksu 8,00 e
8,00 euroa

Verkkopalvelutoimeksiannot / Helsinki ja Tukholma
Osakkeiden ja optiotodistusten välityksestä veloitetaan ostajalta ja
myyjältä kauppahinnasta jokaisesta lajista ja toimeksiannosta

välityspalkkio 0,20
%, kuitenkin
vähintään 8,00 e.
Omistajaasiakkaiden
välityspalkkio 0,18
%, kuitenkin
vähintään 8,00 e

Mikäli asiakkaan välityspalkkiot verkkopalvelussa ovat yli 150,00 e /
kalenterivuosineljännes, kaupankäyntipalkkio seuraavan
kalenterivuosineljänneksen ajan

välityspalkkio 0,18
%, kuitenkin
vähintään 8,00 e

Mikäli asiakkaan välityspalkkiot verkkopalvelussa ovat yli 500,00 e /
kalenterivuosineljännes, kaupankäyntipalkkio seuraavan
kalenterivuosineljänneksen ajan

välityspalkkio 0,15
%, kuitenkin
vähintään 5,00 e

Mikäli asiakkaan välityspalkkiot verkkopalvelussa ovat yli 1000,00 e /
kalenterivuosineljännes, kaupankäyntipalkkio seuraavan
kalenterivuosineljänneksen ajan

välityspalkkio 0,10
%, kuitenkin
vähintään 5,00 e

Mikäli asiakkaan välityspalkkiot verkkopalvelussa ovat yli 2500,00 e /
kalenterivuosineljännes, kaupankäyntipalkkio seuraavan
kalenterivuosineljänneksen ajan

välityspalkkio 0,05
%, kuitenkin
vähintään 3,00 e

Osakevälitys / Muut maat
OP Yrityspankki välittää ulkomaisten arvopaperien kauppoja.
Ulkomailla noteerattavien osakkeiden välityksestä veloitetaan ostajalta
ja myyjältä kauppahinnasta välityspalkkiota jokaisesta lajista ja
toimeksiannosta.
Norja, Tanska, Saksa/Xetra, Ranska, Hollanti

1,0 %, kuitenkin
vähintään 24,00 e ja
lisäksi toimitusmaksu
12,00 e

Iso-Britannia, Belgia, Portugali, Italia, Espanja, Sveitsi, USA (NYSE,
Nasdaq, AMEX), Kanada

1,0 %, kuitenkin
vähintään 24,00 e ja
lisäksi toimitusmaksu
18,00 e
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Viro, Latvia, Liettua

1,0 %, kuitenkin
vähintään 24,00 e,
toimitusmaksu 18,00
e ja ulkomaisen
välittäjän kulut

Muut osakemarkkinat

1,0 %, kuitenkin
vähintään 170,00 e,
toimitusmaksu 18,00
e ja ulkomaisen
välittäjän kulut

Erityistoimenpiteistä voidaan periä toimenpidepalkkiota

30,00 - 255,00 e

Valuutanvaihdossa käytetään OP Yrityspankin noteeraamia kyseisten
valuuttojen kursseja
Verkkopalvelutoimeksiannot / Ulkomaat
Norja, Tanska, Saksa, Ranska, Hollanti, USA, Iso-Britannia, Belgia,
Portugali, Espanja, Italia, Sveitsi, Kanada
Osakkeiden ja optiotodistusten välityksestä veloitetaan ostajalta ja
myyjältä kauppahinnasta jokaisesta lajista ja toimeksiannosta

välityspalkkio 0,20
%, kuitenkin
vähintään 12,00 e

Mikäli asiakkaan välityspalkkiot verkkopalvelussa ovat yli 150,00 e /
kalenterivuosineljännes, kaupankäyntipalkkio seuraavan
kalenterivuosineljänneksen ajan

välityspalkkio 0,18
%, kuitenkin
vähintään 12,00 e

Mikäli asiakkaan välityspalkkiot verkkopalvelussa ovat yli 500,00 e /
kalenterivuosineljännes, kaupankäyntipalkkio seuraavan
kalenterivuosineljänneksen ajan

välityspalkkio 0,15
%, kuitenkin
vähintään 12,00 e

Mikäli asiakkaan välityspalkkiot verkkopalvelussa ovat yli 1000,00 e /
kalenterivuosineljännes, kaupankäyntipalkkio seuraavan
kalenterivuosineljänneksen ajan

välityspalkkio 0,10
%, kuitenkin
vähintään 12,00 e

Mikäli asiakkaan välityspalkkiot verkkopalvelussa ovat yli 2500,00 e /
kalenterivuosineljännes, kaupankäyntipalkkio seuraavan
kalenterivuosineljänneksen ajan

välityspalkkio 0,05
%, kuitenkin
vähintään 12,00 e

Merkintäoikeuksien välitys
Merkintäoikeuksien välityksestä veloitetaan ostajalta ja myyjältä
kauppahinnasta välityspalkkiota jokaisesta lajista ja toimeksiannosta
uusmerkintä

1,0 %, kuitenkin
vähintään 16,00 e

Joukkovelkakirjojen välitys ja suorakauppa
Joukkovelkakirjojen välityksestä veloitetaan ostajalta ja myyjältä
kauppahinnasta välityspalkkiota jokaisesta lajista ja toimeksiannosta

1,0 %, kuitenkin
vähintään 24,00 e ja
tämän lisäksi
veloitetaan
toimitusmaksua
jokaisesta lajista ja
toimeksiannosta 8,00
e
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Muut arvopaperivälityksen maksut
Viivästysmaksu asiakkaalta suorituksen viivästymisestä

100,00 euroa

Korotettu toimeksiantopalkkio asiakkaan puolesta tehdystä kateostosta

250,00 euroa

Paperinen kauppalaskelma, kun asiakkaalla on verkkopalvelusopimus

2,50 euroa
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Säilytyspalvelut
Säilytyspalvelu perustuu asiakkaan ja pankin väliseen
hoitosopimukseen. Palvelun antaja sitoutuu säilyttämään ja hoitamaan
arvopaperisäilytykseen ja arvo-osuustilille jätettyä omaisuutta OPSäilytyspalvelun yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
Säilytyspalvelumaksujen laskentakausi on kalenterikuukausi. Maksut
veloitetaan kuukausittain. Säilytyspalkkioiden laskennassa OPRahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahasto-osuudet, Osuuspankkien
osuustodistukset, Fidelity rahasto-osuudet ja JPMorgan-rahastoosuudet ovat maksuttomia.
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta

100,00 euroa

ALV on kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Ulkomaisten arvopapereiden säilytyspalveluihin liittyvät palkkiot
jaetaan maittain hintaryhmiin.
Hintaryhmä 1: Ruotsi, Norja, Tanska
Hintaryhmä 2: Sveitsi, + EU-maista: Espanja, Belgia, Italia, Itävalta,
Luxemburg
Hintaryhmä 3: Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Islanti, Japani,
Meksiko*, Portugali, Singapore, Uusi-Seelanti
* Sijoittaminen markkinalle vaatii asiakaskohtaisen arvo-osuustilin
avaamisen. Ota yhteys OP Yrityspankki/Arvopaperisäilytykset, puh.
010 252 7040
Hintaryhmä 4: Ulkomaiset Euroclearissa liikkeeseenlasketut JVK:t
Hintaryhmä 5: Brasilia*, Filippiinit, Kreikka*, Malesia, Indonesia*, Intia*,
Kiina*, Korea*, Puola*, Taiwan*, Thaimaa, Tsekki*, Turkki*, Unkari*
* Sijoittaminen markkinalle vaatii asiakaskohtaisen arvo-osuustilin
avaamisen. Ota yhteys OP Yrityspankki/ Arvopaperisäilytykset, puh.
010 252 7030
* Sijoittaminen markkinalle vaatii asiakaskohtaisen arvo-osuustilin
avaamisen. Ota yhteys OP Yrityspankki/ Arvopaperisäilytykset, puh.
010 252 7030
Hintaryhmä 6: Muut maat
Hintaryhmä 7:Argentiina*, Chile*, Egypti*, Israel*, Marokko*, Romania*,
Venäjä*
Hintaryhmä 8: Alankomaat, Ranska, Saksa
Hintaryhmä 9: Iso-Britannia, Irlanti, Kanada, USA
Hintaryhmä 10: Latvia, Liettua, Viro
Kotimaisten arvopapereiden säilytyspalkkiot
Arvo-osuuksien ja arvopapereiden säilytyspalkkiot perustuvat kiinteään
hinnoitteluun.
Perussäilytys kuukaudessa (+ ALV)
jos vain maksuttomia lajeja kuukaudessa

1,29 euroa
Maksuton
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Sijoitussalkku kuukaudessa (+ ALV)

1,94 euroa

jos vain maksuttomia lajeja kuukaudessa (+ ALV)

1,29 euroa

Aktiivisalkku kuukaudessa (+ ALV)

1,94 euroa

jos vain maksuttomia lajeja kuukaudessa (+ ALV)

1,29 euroa

OP-Private-salkunhoidossa oleva säilytys kuukaudessa (+ ALV)

1,94 euroa

jos vain maksuttomia lajeja kuukaudessa (+ ALV)

1,29 euroa

Eläkesäilytys kuukaudessa (+ ALV)

1,29 euroa

jos vain maksuttomia lajeja kuukaudessa

Maksuton

Ulkomaisten arvopaperien säilytyspalkkiot
Vuotuinen arvonmukainen säilytyspalkkio
Hintaryhmä 1 (+ ALV)

0,080 %

Hintaryhmä 2 (+ ALV)

0,080 %

Hintaryhmä 3 (+ ALV)

0,080 %

Hintaryhmä 4 (+ ALV)

0,080 %

Hintaryhmä 5 (+ ALV)

0,38 %

Hintaryhmä 6 (+ ALV)

0,38 %

Hintaryhmä 7 (+ ALV)

0,38 %

Hintaryhmä 8 (+ ALV)

0,080 %

Hintaryhmä 9 (+ ALV)

0,080 %

Hintaryhmä 10 (+ ALV)

0,187 %

Omaisuuden arvon mukainen hinnoittelu
Vaihtoehtoisesti säilytyspalkkiot voidaan määritellä asiakaskohtaisesti
omaisuuden arvoon perustuen. Palkkio perustuu arvopapereiden
keskimääräiseen säilytysarvoon laskentakauden (kuukausi) aikana.
Säilytyksessä olevan omaisuuden keskimääräinen arvo kuukaudessa
(+ ALV). Säilytyspalkkiota ei veloiteta niistä säilytyksistä, joissa on vain
maksuttomia lajeja.
Rahamarkkinainstrumenttien säilytys (+ALV)

Säilytyskohtainen

0,006 %

Kotimaisten arvopaperien kaupankirjaus-/selvityspalkkiot
OP Yrityspankin välittämät kaupat, jättö/otto

Maksuton

OP-Rahastoyhtiön rahasto-osuudet, jättö/otto

Maksuton

Rahamarkkinakaupan selvitystapahtuma (+ALV)

4,03 euroa

Rahamarkkinakaupan siirto (+ALV)

5,00 euroa
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Lisäys/vähennys arvopaperisäilytykseen Op:ssa/tilinhoitajayhteisössä
Osakkeen, joukkolainan ja muun kuin OP-Rahastoyhtiön rahastoosuuden jättö

Maksuton

Osakkeen, joukkolainan ja muun kuin OP-Rahastoyhtiön rahastoosuuden otto (+ ALV)

4,03 euroa

Muiden välittäjien kuin OP Yrityspankin välittämien kauppojen tai
merkintöjen kirjaaminen (+ ALV)
Ulkomaisten arvopaperien kaupanselvityspalkkiot
Ostot, myynnit, lisäykset ja vähennykset
Hintaryhmä 1

9,00 euroa

Hintaryhmä 1: Kaupanselvitys on maksuton, mikäli kauppa on OP
Yrityspankin välittämä.
Hintaryhmä 2

25,00 euroa

Hintaryhmä 2: Kaupanselvitys on maksuton, mikäli kauppa on OP
Yrityspankin välittämä.
Hintaryhmä 3

35,00 euroa

Hintaryhmä 3: Kaupanselvitys on maksuton, mikäli kauppa on OP
Yrityspankin välittämä
Hintaryhmä 3: Kaupanselvitys on maksuton, mikäli kauppa on OP
Yrityspankin välittämä
Hintaryhmä 4

12,00 euroa

Hintaryhmä 5

100,00 euroa

Hintaryhmä 6

100,00 euroa

Hintaryhmä 7

100,00 euroa

Hintaryhmä 8

15,00 euroa

Hintaryhmä 8: Kaupanselvitys on maksuton, mikäli kauppa on OP
Yrityspankin välittämä.
Hintaryhmä 9

15,00 euroa

Hintaryhmä 9: Kaupanselvitys on maksuton, mikäli kauppa on OP
Yrityspankin välittämä.
Hintaryhmä 10

25,00 euroa

Osaketalletustodistukset muunto/vaihto (+ ALV)

99,19 euroa

Ulkomailla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin
muuntaminen Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena olevaksi
osaketalletustodistukseksi/toimeksianto/laji.
Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
osaketalletustodistuksen muuntaminen ulkomaiseksi julkisen
kaupankäynnin kohteena olevaksi arvopaperiksi/toimeksianto/laji.
Ulkomailla liikaa pidätettyjen verojen takaisinperintäpalkkio (+ ALV)

161,28 euroa
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Siirto arvo-osuustilien välillä
Asiakkaan omien arvo-osuustilien välinen siirto OP Ryhmän sisällä

Maksuton

Yksittäisten arvo-osuuksien siirrosta muulle kuin omalle tilille (esim.
perintö, lahjoitus) (+ ALV)

4,03 euroa

Yksittäisten arvo-osuuksien siirrosta omalle tilille toiseen
tilinhoitajayhteisöön veloitetaan arvopaperilajikohtaisesti (+ ALV)

20,16 euroa

Siirto toisen tilinhoitajayhteisön tililtä OP Yrityspankin
tilinhoitajayhteisön tilille (ns. koko tilin siirto) (peritään tarvittaessa
asiakkaalta) (+ ALV)
Siirto toisen tilinhoitajayhteisön tilille OP Yrityspankin
tilinhoitajayhteisön tililtä (ns. koko tilin siirto)
Ulkomaisen arvopaperin siirto
Asiakkaan omien säilytysten välinen siirto OP ryhmän sisällä, siirto
toiseen säilyttäjäpankkiin tai vastaanotto toisesta säilyttäjäpankista
Hintaryhmä 1 (+ ALV)

7,32 euroa

Hintaryhmä 2 (+ ALV)

20,33 euroa

Hintaryhmä 3 (+ ALV)

28,46 euroa

Hintaryhmä 4 (+ ALV)

9,76 euroa

Hintaryhmä 5 (+ ALV)

81,30 euroa

Hintaryhmä 6 (+ ALV)

81,30 euroa

Hintaryhmä 7 (+ ALV)

81,30 euroa

Hintaryhmä 8 (+ ALV)

12,20 euroa

Hintaryhmä 9 (+ ALV)

12,20 euroa

Hintaryhmä 10 (+ ALV)

20,33 euroa

Mikäli kyseessä on vastaanotettava fyysinen arvopaperi, peritään
lisäksi posti-, vakuutus- sekä ulkomaisen säilyttäjäpankin kulut.
Oikeuden tai rajoituksen kirjaus
Ulosmittauksen, turvaamistoimenpiteen, konkurssin tai holhouksen
kirjaaminen arvo-osuustilille
Arvo-osuuksiin kohdistuvan tuotto-oikeuden tms. kirjauksen tekeminen,
muutos tai poisto (+ ALV)

Maksuton
8,06 euroa

Luettelot, todistukset, laskelmat ja asiakasraportit
Ylimääräinen tai normaalista poikkeava omaisuusluettelo ja OP
Yrityspankin tilinhoitajayhteisön arvo-osuustili-ilmoitus (+ ALV)
Ylimääräinen palveluun kuulumaton asiakasraportti (+ ALV)
Erikseen tehtävä todistus, laskelma tai lähdeveroilmoitus todellisten
työkustannusten mukaan, kuitenkin vähintään (+ ALV)

8,06 euroa
16,13 euroa
8,06 euroa
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Pantattu arvo-osuustili ja säilytys
Osuuspankin panttaukset kuukaudessa

2,80 euroa

Kolmannen lukuun panttaukset kuukaudessa (+ ALV)

2,80 euroa

Arvopaperisalkun hoito
OP Yrityspankissa tai osuuspankissa hoidossa olevista
arvopaperisalkuista veloitetaan asiakkailta erikseen sovittava
salkunhoitopalkkio.
Asiakirjasäilytys
Asiakirjat, kuten muut talletustodistukset, kauppakirjat, perukirjat,
perinnönjakokirjat ja asunto-osakekirjat, asiakirjakohtaisesti
kuukaudessa (+ ALV)
Testamentin säilyttäminen, kertapalkkiona etukäteen (+ ALV)
Asiakirjan luovutuksesta veloitetaan toimenpidepalkkio jokaiselta
tapahtumalta (+ ALV)

Maksuton

21,19 euroa
Maksuton

Tallelokerot
Osuuspankki vuokraa asiakkaille tallelokeroita arvopapereiden ja esineiden säilytystä varten. Tallelokerosta peritään vuokraa
kuukaudessa lokeron sisätilan korkeuden mukaan.
Lokeron sisätilan korkeus 0 - 100 mm (+ ALV)

4,03 euroa

Lokeron sisätilan korkeus 101 - 300 mm (+ ALV)

8,06 euroa

Mikäli säilytettävä esine ei mahdu tallelokeroon ja osuuspankki ottaa
esineen säilytettäväksi, pankki veloittaa palkkiota esineen ilmoitetun
arvon mukaan, (+ ALV)
Tallelokeron lukon vaihtamisesta veloitetaan todellisten
vaihtamiskulujen lisäksi (todellisia kuluja ovat mm. lukon ja
tarpeellisten osien hinta ja työkustannukset). (+ ALV)

0,05 %, kuitenkin
vähintään 7,00 e (+
ALV)
20,16 euroa
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Markkinainformaatio verkkopalvelussa
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta

100,00 euroa

ALV on kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Ajantasainen kurssi-informaatio - 1 tarjoustaso, hinta/kk (+ ALV)

30,16 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
500 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä

Ajantasainen kurssi-informaatio - 5 tarjoustasoa, hinta/kk (+ ALV)

58,39 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
500 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä

Ajantasainen uutisinformaatio (+ ALV)

4,03 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
500 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä

Sijoitustutkimus verkossa (+ ALV)

0,16 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
500 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä

OP-eTrader kaupankäyntipääte, sis. maksuton säilytys, ajantasainen
kurssi-informaatio 5 tarjoustasoa, sijoitustutkimus verkossa ja
ajantasainen uutisinformaatio (+ ALV).

76,61 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
1000 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä

Osakesijoittajan palvelupaketit
ALV on kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Säästäjän palvelupaketti (+ ALV) (sis. kotimaisen säilytyksen)

2,10 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
500 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä
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Sijoittajan palvelupaketti (+ ALV) (sis. kotimaisen säilytyksen)

32,26 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
1000 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä

Sijoittajan palvelupaketin valinnaiset lisäpalvelut
Ajantasainen kurssi-informaatio 5 tasoustasoa (+ ALV)

28,22 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
1000 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä

Ajantasainen uutisinformaatio (+ ALV)

4,03 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
500 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä

Aktiivisen kaupankävijän palvelupaketti (+ ALV) (sis. kotimaisen
säilytyksen)

76,61 e/kk, maksuton
asiakkaalle, mikäli
osakevälityksen
palkkiot ovat olleet yli
1000 e/edellisessä
kalenterineljännekse
ssä
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Emissio- ja lunastuspalvelut
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta

100,00 euroa

ALV on kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Merkintä ja maksulippujen lunastukset
Osuuspankin toimiessa joukkovelkakirja-, vaihtovelkakirja- tai
optiolainojen merkintäpaikkana tai lainojen maksulippujen
lunastuspaikkana asiakkaalta ei veloiteta merkintä- eikä
lunastuspalkkiota.
Jos merkinnän toimeenpanija tai lunastuksen maksaja ei maksa
tehtävän suorittajapankille palkkiota, asiakkaalta veloitetaan jokaisesta
toimeksiannosta mahdollisten postikulujen lisäksi (+ ALV).

Maksuton

8,13 euroa

Osakeannit, osakekirjojen ja kuponkilehtien vaihdot sekä osingot
Osuuspankin toimiessa osakeannin merkintäpaikkana tai osakekirjojen
ja kuponkilehtien vaihtopaikkana tai osinkojen lunastuspaikkana
asiakkaalta ei veloiteta merkintä-, vaihto- eikä lunastuspalkkiota.

Maksuton

Jos toimeenpanija, vaihtaja tai lunastuksen maksaja ei maksa tehtävän
suorittajapankille palkkiota, asiakkaalta veloitetaan jokaisesta
toimeksiannosta mahdollisten postikulujen lisäksi (+ ALV).

8,13 euroa

Osakemerkinnät muiden järjestämissä osakeannissa
Merkinnän hoitaminen asiakkaan puolesta osakelajikohtaisesti, kun OP
Ryhmä ei ole merkintäpaikkana (+ ALV) (toimitusmaksu veloitetaan
merkinnän yhteydessä manuaalisesti).

20,33 euroa

Osake-, osuus-, väliaikais ja merkintäodistusten jaot
Jos väliaikaistodistus, osakekirja, jvk-merkinnän merkintätodistus tai
sijoitusrahaston osuustodistus jaetaan useammaksi pienemmäksi,
veloitetaan todelliset kulut ja jokaisesta uudesta (+ ALV).

1,30 e/kpl (kuitenkin
vähintään 8,13 e)

Osakkeiden rekisteröinnit
Osakkeiden rekisteröinnistä osakkeenomistajan nimiin veloitetaan
todelliset kulut ja jokaisesta osakekirjasta (+ ALV).
Jos rekisteröinti vaatii erityisiä toimenpiteitä, myös ammattimaisesti
harjoitettavaan toimintaan liittyvänä, palkkiota veloitetaan todellisten
työkustannusten mukaan ja todelliset kulut.

0,81 e/kpl (kuitenkin
vähintään 8,13 e)

RANTASALMEN OSUUSPANKKI

OP-Palveluhinnasto
Yritysasiakkaat

40 (41)

Voimassa 1.4.2017 alkaen
Maatalousyrittäjät
Rahoitus
Maatalousyrittäjien yritystoiminnan rahoitukseen sovelletaan
yritysasiakkaiden hinnastoa jäljempänä mainituin lisäyksin ja
poikkeuksin.
Valtion varoista myönnettävät luotot
Valtion varoista välitettyjen luottojen säännönmukaisesta käsittelystä ja
hoidosta ei peritä asiakkaalta mitään maksuja eikä palkkioita.
Korkotukilainoista peritään maksut ja palkkiot yritysasiakkaiden
hinnaston mukaisesti.
Luoton siirto
Maatalouden korkotukilainan siirto pankkiryhmästä toiseen

200,00 euroa

Maaseutuelinkeinojen investointien rahoitustuen hakeminen
Tukihakemuksen täyttö ja vaadittavien liitteiden hankkiminen
Rahoitustukihakemuksiin liittyvät lausunnot ja selvitykset

100,00 e/työtunti,
vähintään 150,00 e
100,00 e/työtunti

Maatilojen sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu sisältäen neuvottelut ja tilakäynnit
Kauppakirjan laatiminen (luonnoskauppakirja ja lopullinen kauppakirja)

100,00 e /työtunti
450,00 euroa

Rahoitustukihakemuksen täyttö sekä siihen tarvittavien liitteiden
hankkiminen (arvonlisäveroton)

100,00 e/työtunti,
vähintään 150,00 e

Eläkehakemuksen täyttäminen

100,00 e/työtunti,
vähintään 150,00 e

Lahjaverotuksen ennakkotietohakemus

260,00 euroa

Lisäksi peritään viranomaisten perimät maksut.
Sukupolvenvaihdostoimenpiteiden pakettihinta sisältäen edellä olevat
toimenpiteet

vähintään 800,00 e
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Kotimaan perittävät
Kotimaan perittävät
Mikäli hinnastossa ei ole mainittu jotakin pankkipalvelua, voidaan
palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä
työaikaa. Toimihenkilön työn arvo, tuntihinta

100,00 euroa

ALV on kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Yleistä
Protestoitua vekseliä maksettaessa peritään recambiopalkkio
(takautumispalkkio)

joka on 1/3%
vekselin määrästä,
silloin kun se kuuluu
toimeksiantoon

Toimitusmaksut, palkkiot ja kulut
Riippumatta siitä, palautetaanko perittävä maksamattomana tai onko
perittävä määrä maksettu toimeksiantajalle muuta kautta,
peritään alla mainitut toimitusmaksut, palkkiot ja kulut.
Perittävästä määrästä peritään palkkiota

0,15 % (vähintään
9,84 + ALV, enintään
181,97 + ALV)

Perimisohjeen muuttamisesta peritään muutoskerralta (+ ALV). Mikäli
toimeksianto on lähetetty toiseen pankkiin, jaetaan palkkio tämän
kanssa puoliksi.

5,74 euroa

Perittävän protestoinnista peritään toimitusmaksua sekä viranomaisen
perimät ja pankille aiheutuneet protestointikulut (+ ALV).

9,84 euroa

Nämä kuuluvat protestoinnin hoitaneelle pankille.
Perittävän osamaksu (uudistaminen) on erillinen perimistehtävä, josta
peritään edellä mainitut toimitusmaksut, palkkiot ja kulut.
Lyhennetystä määrästä peritään palkkiota

Ellei lyhennystä makseta, peritään (+ ALV)

0,15 % (vähintään
9,84 + ALV, enintään
181,97 + ALV)
9,84 euroa

