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LUOTONANTOPALVELUIDEN HINNASTO-OTE
Luotonantopalvelut
Toimitusmaksua peritään luotosta, tililuoton limiitistä, pankkitakauksesta ja niiden
uudistamisesta tai muuttamisesta


Asuntolaina



Muut lainat



POP Joustoluotto (20.2.2017 jälkeen myönnetyt)

Mikäli luotto nostetaan erissä, peritään jokaisesta osanostosta


1 - 3 %, väh. 350,00 €
50,00 €
30,00 €

Luotto on nostettava 18 kk:n kuluessa ensimmäisen erän nostamisesta.

Opintolainan toimitusmaksu lainan ensimmäisen noston yhteydessä



0,5 - 1,5 % väh. 350,00 €

Kelan takauspäätöksen mukaiset osanostot
Asiakkaan erikseen sopiman yksilöllisen nostosuunnitelman mukaiset
osanostot

50,00

€ / lukuvuosi
(jäsenelle 0 €)

0,00 €
5,00 €

Luoton takaisinmaksu
Kulu suoraperinnässä olevasta luotosta/suoraveloitustapahtuma

2,20 €

POP Joustoluoton lainanhoitokulu (20.2.2017 jälkeen myönnetyt)

4,00 € / veloitus

Luoton erääntymistä, koronmaksua ja lyhennystä koskeva maksuilmoituskirje

10,00 €

Luoton ennenaikainen takaisinmaksu ja lyhennys
Luotto nostettu 1.12.2010 jälkeen
Velallisella on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennenaikaisesti takaisin ilmoittamalla siitä pankille.
Asuntoluotto
Jos velallinen maksaa asuntoluoton tai sen osan ennenaikaisesti takaisin, perii pankki korvauksena
korkotason alenemisesta johtuvan tappion, jos luottoa on myönnetty yli 20.000 euroa ja luoton korko on kiinteä
tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta.
Muu kuin asuntoluotto
Pankki perii korvauksen velalliselta tämän maksaessa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, jos luoton korkoa ei
ole sidottu viitekorkoon (kiinteä korko).
Korvaus on yksi prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä, tai jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä
luottosopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin yksi vuosi, puoli prosenttia takaisinmaksetun luoton
määrästä. Korvauksena peritään kuitenkin enintään koron määrä ennenaikaisen takaisinmaksun ja
luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta. Pankilla ei ole oikeutta saada korvausta, jos luottoa on
maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10.000 euroa tai takaisinmaksu
suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla.
17.9.2012 tai sen jälkeen tehtyjen kiinteäkorkoisten luottojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta korvauksena
peritään 250 euron toimitusmaksu.
1.3.2016 tai sen jälkeen tehtyjen kiinteäkorkoisten luottojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta korvauksena
peritään 350 euron toimitusmaksu.
18.3.2015 tai sen jälkeen tehtyjen kiinteäkorkoisten luottojen ylimääräisestä lyhennyksestä peritään
250 euron toimitusmaksu
1.3.2016 tai sen jälkeen tehtyjen kiinteäkorkoisten luottojen ylimääräisestä lyhennyksestä peritään
350 euron toimitusmaksu
Jos kuluttajalle 1.1.2017 jälkeen myönnetyn luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään
kolme vuotta, peritään luoton tai sen osan ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta korvaus kuluttajansuojalain
mukaisesti.
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Luoton ennenaikainen takaisinmaksu / Luotto nostettu ennen 1.12.2010
Yksityishenkilöt
Velallisella yksityishenkilöllä on oikeus maksaa koko velka ennenaikaisesti takaisin. Pankki perii korvauksen
ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, jos velallinen maksaa vaihtuvaan korkoon sidotun velan
koronmääräytymisjakson aikana tai kiinteäkorkoisen velan kesken laina-ajan ja
1) velkaa on myönnetty yli 16818,79 euroa ja
2) velan korko on kiinteä tai koronmääräytymisjakso on vähintään kolme vuotta ja
3) pankin velan maksuajankohtana tarjoaman vastaavan uuden velan korkotaso on alempi kuin velallisen
ennenaikaisesti maksaman velan sovittu korko.
Pankki perii korvauksena enintään velkakirjan mukaisen koron ja vastaavan uuden velan koron erotuksen jäljellä
olevalta kiinteäkorkoisen velan luottoajalta tai viitekorkoon sidotun velan jäljellä olevalta koronmääräytymisjaksolta.
Luoton ennenaikainen lyhennys / Luotto nostettu ennen 1.12.2010
Pankki perii korvauksen velan ennenaikaisesta lyhennyksestä. Velallisen on
ilmoitettava ennenaikaisesta lyhennyksestä pankille vähintään viisi pankkipäivää
etukäteen.

väh. 400 €

1,0 %

Pienyritys, yritys ja yhteisö/Ennenaikainen tai ylimääräinen lyhennys
Velallisella ei ole oikeutta maksaa velkaa tai sen osaa ennenaikaisesti takaisin, ellei siitä sovita
nimenomaisesti pankin kanssa. Jos pankki ja velallinen sopivat velan tai sen osan ennenaikaisesta
takaisinmaksamisesta, velallisen tulee maksaa pankin palveluhinnaston mukaiset irtisanomishetkellä
voimassa olevat maksut sekä pankin esittämän laskelman mukaiset todelliset jälleenrahoituksen
purkamis- ja uudelleensijoittamiskustannukset ja tuoton menetyksen.
Muut luottokustannukset ja palkkiot
Nostoprovisio POP Joustosta ja muista limiittiluotoista
POP Joustoluoton vuosimaksu
Suoraperittävien lainojen vuodenvaihteen korkotodistus edellisen vuoden koroista
Muut todistukset vähintään

2,5 %, väh. 6 €
50,00 €
maksuton
12,00 €

Maksusuunnitelman muutos


lyhennysvapaa/laina/alkava 6 kk



maksusuunnitelman muutos, johon ei liity lyhennysvapaata

50,00 €



opintolainan lyhennysvapaa/laina/alkava 6 kk

50,00 €



opintolainan maksusuunnitelman muutos, johon ei liity lyhennysvapaata

25,00 €



opintolainan ensimmäisen maksusuunnitelman laatiminen

100,00 €

maksuton

Korkosidonnaisuuden muutos kesken laina-ajan

mikäli lainan korkosidonnaisuutta muutetaan kesken laina-ajan, peritään
toimitusmaksua

lisäksi lainan korkomarginaalia voidaan korottaa korkeintaan 0,75
prosenttiyksikköä.

250,00 €

Marginaalin muutos kesken laina-ajan

250,00 €

Muut luottoon tehtävät muutokset

250,00 €

Lainaturvan irtisanominen kesken laina-ajan

mikäli velallinen irtisanoo lainassa olevan lainaturvan kesken laina-ajan,
korotetaan marginaalia enintään

0,75 %

Vakuuden tai takaajan vaihto (velallisen pyynnöstä)

200,00 €

Jälkipanttaus/vakuuskohde

200,00 €

Luottoasiakirjojen lähettäminen toiseen pankkiin; vähintään

50,00 €

Velkakirjan siirto toiseen rahalaitokseen

400,00 €

Opintolainan siirto toiseen rahalaitokseen

150,00 €
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