Henkilöasiakkaiden perusmaksutili
Pankeilla on velvollisuus tarjota euromääräinen perusmaksutili, siihen liittyviä palveluita
ja sähköisen tunnistamisen palveluita ETA-valtiossa laillisesti asuville. Perusmaksutiliä,
siihen liittyviä palveluita ja sähköisen tunnistamisen palveluita, mukaan lukien vahvan
sähköisen tunnistamisen palvelut, tarjotessaan pankin tulee kohdella kaikkia asiakkaita
yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.
Perusmaksutili kuuluu peruspankkipalveluihin ja siten tili on mahdollista avata
esimerkiksi myös henkilölle, jolla on maksuhäiriömerkintä.
Perusmaksutilin avaaminen ja sen palveluiden käyttäminen ei edellytä muiden
pankkipalveluiden ostamista.
Perusmaksutilistä ja siihen liittyvien maksupalveluiden ominaisuuksista ja ehdoista,
sähköisen tunnistamisen palveluista sekä menetelmistä, jotka mahdollistavat
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyn kerrotaan alla tarkemmin.

Perusmaksutili sisältää seuraavat palvelut:
Palvelut perusmaksutilin avaamiseksi, käyttämiseksi ja sulkemiseksi, varojen
tallettamiseksi, käteisen nostamiseksi sekä maksutapahtumien toteuttamiseksi
suoraveloituksina, maksukortilla, tilisiirroilla, pankkipäätteillä, pankin konttoreissa ja
verkkopalveluissa






Varojen nosto joko konttorissa tai automaatilla
Sähköinen tunnistuspalvelu, jolla asiakas voi käyttää verkkopankkia sekä
asioida että tunnistautua verkkopalveluissa.
Visa Electron maksukortilla voi maksaa myös verkossa
Tilisiirtoja voi tehdä pysyväistoimeksiantoina, suoraveloituksina ja
suoramaksuina. Tutustu tarkemmin täältä
https://www.poppankki.fi/henkiloasiakkaat/paivittaiset-raha-asiat/tilit-ja-maksut
Asiakkaalta maksutilistä ja sen pääasiallisten palveluiden käytöstä veloitettavat
maksut:

Maksuja koskeva tietoasiakirja

Tilin tarjoajan nimi: POP Pankki Honkajoen Osuuspankki
Tilin nimi: Käyttelytili
Päivämäärä: 15.10.2018



Tässä asiakirjassa annetaan tietoja maksutiliin liittyvien pääasiallisten palvelujen käytöstä
veloitettavista maksuista. Se helpottaa näiden maksujen vertaamista muiden tilien
maksuihin.



Maksuja voidaan veloittaa myös muista tiliin liittyvistä palveluista, joita ei mainita tässä
luettelossa. Kattavat tiedot ovat saatavilla hinnastosta.



Tässä asiakirjassa käytettyjä termejä koskeva sanasto on saatavilla maksutta.

Palvelu

Maksu

Yleiset tilipalvelut
Tilin ylläpito [Käyttelytili]

Kuukausi
Vuotuinen kokonaismaksu

0,00 €
0,00 €

Maksutilin verkkopalvelu
[Verkkopankki]

Kuukausi
Vuotuinen kokonaismaksu

2,00 €
24,00 €

Maksutilin ylimääräinen
tiliote

Kappale

5,00 €

Kappale Verkkopankki
Kappale Konttori
Kappale Otto.Automaatti
Kappale Palveluautomaatti

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Kappale Verkkopankki
Kappale Konttori
Kappale Otto.Automaatti
Kappale Palveluautomaatti

0,00 €
1,00 €
0,50 €
0,50 €

Saldokysely

Tapahtumakysely

Maksut (lukuun ottamatta kortteja)

Tilisiirto (SEPA-alueella)

Kappale Verkkopankki
Kappale Konttorissa tililtä
Kappale Konttorissa käteisellä
Kappale Palveluautomaatti
Kappale Maksupalvelukuori

0,00 €
2,50 €
4,00 €
0,50 €
1,00 €

E-laskun vastaanottopalvelu

Kuukausi
Vuotuinen kokonaismaksu

0,00 €
0,00 €

Suoramaksupalvelu

Kuukausi
Vuotuinen kokonaismaksu

0,00 €
0,00 €

Verkkomaksu

Kappale

0,00 €

Ulkomaan tilisiirto
(Ulkomaan
maksumääräys)

Kappale Verkkopankki
Kappale Konttori

6,00 €
30,00 €

Debit-kortin tarjoaminen
[Visa Debit –kortti]

Kuukausi
Vuotuinen kokonaismaksu

3,00 €
36,00 €

[Visa Electron –kortti]

Kuukausi
Vuotuinen kokonaismaksu

3,00 €
36,00 €

Kappale Automaatti
5 ilmaista nostoa /kk
Ylittävät /kpl

0,50 €

Kappale Konttori

0,00 €

Kappale Talletusautomaatti
Lisäksi 0,6 % talletettavasta
summasta

2,00 €

Kappale Konttori

0,00 €

Kortit ja käteinen

Käteisnosto

Käteistalletus

Tilinylitykset ja niihin liittyvät palvelut

Ilmoitus tilin ylityksestä

Kappale

8,00 €

Ilmoitus maksun
hylkäämisestä

Kappale Verkkopankki
Kappale Postitse

0,00 €
2,50 €

Perusmaksutilin ehdot saat POP Pankista.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely
Asiakas voi saattaa asiakkaan ja pankin väliset perusmaksutiliä koskevat yksittäiset
erimielisyydet ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman toimielimen käsiteltäväksi.
Mikäli asiakas on tyytymätön pankin antamaan ratkaisuun, eikä erimielisyyttä saada
ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi ottaa yhteyttä seuraaviin
tahoihin:
Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajan ja
kuluttajan välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa
kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa. Se ei kuitenkaan käsittele
asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita. Kuluttajariitalautakunnalla ei ole
yleisneuvontapalvelua.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn on suositeltavaa olla
yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki,
puhelin 029 566 5200. Lisätietoja osoitteesta: www.kuluttajariita.fi
Vakuutus ja rahoitusneuvonta (FINE) neuvoo kuluttajia, pienyrittäjiä ja niihin
verrattavia asiakkaita heidän vakuutus-, pankki- ja sijoitustoiminnan
ongelmatilanteissa, sekä ratkaisee niihin liittyviä valitusasioita.
Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta
ja Arvopaperilautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia.
FINE:n yhteystiedot: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120.
Lisätietoja osoitteesta: www.fine.fi

Asiakkaan halutessa pankki antaa asiakkaalle tarkempia neuvoja siitä, miten hänen
tulee menetellä halutessaan saattaa pankin tekemän päätöksen em. tahojen
käsiteltäväksi.

