HINNASTO-OTE

voimassa 06.06.2020 alkaen
Arvo

Yksikkö

Henkilöasiakkaiden päivittäiset raha-asiat
Tilitiedot
Käyttelytili
Kuluttaja-asiakas saa yhden tiliotteen per tili maksutta kuukausittain
Lisätiliotteet
Kuluvan ja edellisen kalenterivuoden Internet-tiliotteiden haku
Internetpankissa
▪ Sitä vanhempien tiliotteiden haku Internetpankissa
Tapahtumakysely konttorissa henkilöpalveluna
Kortit ja kortin käyttö
POP Visa Electron
POP Visa Debit
POP Visa Credit/Debit -pääkortti
POP Visa Credit/Debit -rinnakkaiskortti
POP Visa Gold Credit/Debit -pääkortti
POP Visa Gold Credit/Debit -rinnakkaiskortti
Pin-tunnuksen uudelleentulostus
Vakiokuvasta poikkeavan ulkoasun tilaaminen korttiin
Euromääräinen käteisnosto automaatilla
Käteistalletus TalletusOtto. -automaatilla
Saldokysely Otto.-automaatilla
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla tai maksuautomaatilla
(maksu veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä)
Kotimaan maksu palveluautomaatilla
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Bonum Pankki Oy:n palkkiot Visa Credit -ominaisuudella varustetuista korteista (peritään
VISA-laskulla)
Visa Credit -kortin tunnusluvun tilaus
10,00 €
Visa-luoton korko ( käytetyn luoton määrästä)
3 kk Euribor + 8% 06.06.2020 alkaen 3 kk
Euribor + 9,50 %
Kortin uusinta (mm. nimen muutoksen, kortin vioittumisen tai katoamisen
vuoksi)
10,00 €
Kortin toimitus, kirjattu kirje
11,50 €
Kortin kuriiritoimitusmaksu
60,00 €
Kortin pikatoimitusmaksu
20,00 €
ATM käteisnosto palkkio, ei EUR-nostot
2,50 € + 2,50% provisio
Valuttalisä, ei EUR-nostoista
+ 1,95% provisio
ATM käteisnosto palkkio, EUR-nostot
2,00 € + 2% provisio
Löytöpalkkio, Credit-ominaisuudella varustetusta kortista
10,00 €
Poisottopalkkio, Credit-ominaisuudella varustettu kortti
120,00 €
Paperilasku
1,00 €, 06.06.2020 alkaen 2,00 €
Laskukopio
5,00 €
Laskun jälleen lähettäminen, jos osoite virheelllinen
5,00 €
Kuittikopio, ulkomainen korttiostos
10,00 €

Kuittikopio, kotimainen korttiostos
Tilinhoitomaksu
Visa-luottorajan korotus
Huomautuskirje 1. (mm. luottorajan ylittämisestä)
Huomautuskirje 2. (mm. viivästynyt maksu)
Visa-luottorajan muutos
Maksusopimus
Väliaikainen luottorajan muutos
Selvittelymaksu
Tilisiirto Visa-tililtä pankkitilille
Liikasuorituksen palautus pyynnöstä asiakkaan pankkitilille
Internetpankki
Henkilöasiakkaan verkkopankki
Kuukausihintaan sisältyvät palvelut
▪ Turvallinen viestinvälitystoiminto omaan pankkiin
▪ Maksuton verkkotiliote
▪ Tili-, rahasto- ja lainatiedot
Internetpankin lisäpalvelut
Laskun maksaminen kotimaan maksuna tai SEPA-maksuna
Tilin tapahtumakysely
Visa-kortin tapahtumakysely
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, GSM-viesti
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, sähköposti
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna):
▪ Ulkomaan maksumääräys
▪ Ulkomaan pikamääräys
▪ Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut, lisäksi
Erikseen tilattu ja postitettu kuitti
Reaaliaikainen markkinainfo verkkopalvelussa
Reaaliaikainen markkinainfo verkkopalvelussa, tarjoustasot
Uusi turvalukulista kadonneen tilalle
Konttoripalvelut ja muut maksamisen palvelut
Talletus omalle tilille omassa pankkiryhmässä
Käteisnosto omalta tililtä omassa pankkiryhmässä
Tilisiirto asiakkaan omalle tai käyttöoikeutetulle tilille omassa
pankkiryhmässä
Laskun maksu suoraveloituksena
Laskun maksaminen palveluautomaatilla
Maksukuoripalvelu
Laskun maksaminen konttorissa:
▪ Käteisellä SEPA-alueella
▪ Käteisellä SEPA-alueella muiden pankkien asiakkaille
▪ Tilisiirtona SEPA-alueella
▪ Tilisiirtona SEPA-alueella muiden pankkien asiakkaille
▪ Laskun maksaminen pikasiirtona
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna)
▪ Ulkomaan maksumääräys, shekki tai swiftshekki
▪ Ulkomaan pikamääräys
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Mikäli vastaanottaja maksaa myös vastaanottajan pankin
40,00 €/kpl
kulut
(sisältää 40 € ulkomaisen pankin kuluja. Mikäli kulut ylittävät
40 €,
Ilmoitus toteutumatta jääneestä maksusta postitse
5,00 €/kpl
SEPA-maksun tunnusmerkit
Yhtenäinen euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) käynnistyi 28.1.2008.
SEPA-alueeseen kuluvat 27 EU-maata sekä Norja, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi.
SEPA-alueella maksut maksetaan IBAN-muotoisilla tilinumeroilla (International Bank Account
Number) ja saajan pankki yksilöidään pankin BIC-koodilla (Bank Identifier Code).
IBAN-tilinumeroiden kaiken kattavaan käyttöön siirrytään vaiheittain. Siirtymäaika päättyi vuoden
2010 lopussa. Sepamaksun tunnusmerkit ovat seuraavat:
▪ Maksu suoritetaan euroina
▪ Saajan tilinumero on ilmoitettu IBAN-muodossa
▪ Saajan pankki on ilmoitettu BIC/S.W.I.F.T.-koodin 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.
Näihin maksuihin sovelletaan ulkomaan maksuliikenteen normaalia hinnastoa.
IBAN-tilinumero (International Bank Account Number) on kansainvälinen
tilinumerostandardi, joka yksilöi saajan. IBAN-tilinumeron saa tiliotteesta tai sen voi kysyä pankista.
BIC/S.W.I.F.T.-tunnus (Bank Identification Code) on pankin yksilöivä tunnus, jonka perusteella tilisiirto
välitetään saajan pankkiin.
Alennukset
Alle 26-vuotiaille:
▪ 100 % internetpankista
▪ 100 % Visa Electron -kortista
▪ 100 % tapahtumakyselystä Otto.-automaatilla
Jäsenille:
▪ 50 % Visa Crdeit/Debit- ja Vidsa Gold-korteista
▪ 20 % henkilöasiakkaan verkkopankista

