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Henkilöasiakkaan yleisimmät pankkipalvelut
Hinnasto-ote

Tilit ja tilitiedot
Käyttelytili
Käyttelytilin korko
Tiliote kerran kuukaudessa

2 käyttelytiliä/
asiakas maksuton,
kolmannesta tilistä
lähtien 2 €/kk/tili

0,00 %
maksuton

Paperinen lisätiliote

2,00

€/kpl

Uusintatiliote toimihenkilöpalveluna

8,00

€/kpl

Paperitiliote Verkkotiliotteen lisäksi
Tilinylitysmaksu korttiostolla tapahtuvasta
tilinylityksestä (ylitys väh. 10 €)

2,00

€/kpl

Kortit ja kortin käyttö
POP Visa Electron
Jäsenelle
Nuorelle
POP Visa Debit
Jäsenelle
Nuorelle
POP Visa Credit/Debit –pääkortti /
rinnakkaiskortti
Jäsenelle
Nuorelle
POP Visa Credit –pääkortti /
rinnakkaiskortti
Jäsenelle
Nuorelle
POP Visa Gold Credit/Debit –pääkortti /
rinnakkaiskortti
Jäsenelle
Nuorelle
Eurokäteisnostot automaatilla pankkitililtä
(5 nostoa/kk veloituksetta)
Käteisnosto pankkitililtä oston yhteydessä
kaupassa (Osto & Nosto)
Muun valuutan käteisnosto pankkitililtä
automaatilla
Eurokäteisnosto Visa-tililtä automaatilla
(veloitetaan Visa-laskulla)

Muun valuutan käteisnosto Visa-tililtä
(veloitetaan Visa-laskulla)

Talletus TalletusOtto ja OttoPlus automaateilla
Saldokysely Otto.-automaatilla
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla tai
palveluautomaatilla (maksu veloitetaan
jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä)
Visa-kortin tapahtumakysely
tekstiviestinä
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10,00

€/kerta

4,00 €/kk
3,20 €/kk
maksuton*
3,00 €/kk
2,40 €/kk
maksuton*
4,00

€/kk

maksuton
maksuton*
4,00

€/kk

5,60 €/kk
maksuton*
0,50

Verkkopankkipalvelut
Verkkopankki
Jäsenelle
Nuorelle

0,50

€/kpl

10,00

€

10,00

€

10,00

€/kpl

3,50 €/kk
1,75 €/kk
maksuton

Verkkopankin kuukausihintaan sisältyvät palvelut:

Maksut SEPA-alueelle

E-laskujen vastaanotto ja maksaminen

Tilien tapahtumakyselyt






Visa-kortin tapahtumakysely
Internet-tiliotteet kuluvalta ja edelliseltä vuodelta
Tili-, rahasto- ja lainatiedot
Turvallinen viestinvälitystoiminto omaan pankkiin
Omien tilien väliset tilisiirrot



Mobiilipankkisovellus



Älypuhelimeen tuleva push-viesti saapuneesta e-laskusta
(mobiilipankki)

€/kk

3,20 €/kk
maksuton*
7,00

SEPA-maksu palveluautomaatilla
Electron tai Debit -kortin tunnusluvun
uudelleentilaus
Electron tai Debit -kortin uusinta
kadonneen tai vioittuneen tilalle
Galleriakuva korttiin

€/kpl

maksuton
2,00 € + 2,5 %

Verkkopankin lisäpalvelut
Edellisvuotta vanhempien Internettiliotteiden haku verkkopankissa
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta,
tekstiviesti tai sähköposti
Saapuneen e-laskun ilmoitus ja
vahvistaminen tekstiviestillä
Tilitapahtumien vienti tiedostoon (CSV)
Tilisiirto Visa-tililtä pankkitilille (veloitetaan
Visa-laskulla)



2,50 € + 2,5 %




0,50

€/kpl

1,00

€/kpl

0,40

€/kpl

€/haku

0,10

€/kpl

0,50

€/lasku

2,00

€/kerta

2,00 € + 2 %

Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene
SEPA-maksuna)

2,00 € + 2 %

maksuton

10,00

12,00

€/kpl

Ulkomaan pikamääräys
Mikäli maksaja maksaa myös
vastaanottajan pankin kulut, lisäksi
Erikseen tilattu ja postitettu kuitti

25,00

€/kpl

40,00

€/kpl

3,00

€/kpl

Uusi avaintunnuskortti kadonneen tilalle
Lukkiutuneen verkkopankkitunnuksen
avaus konttorissa

10,00

€/kpl

10,00

€/kerta

Ulkomaan maksumääräys

*alle 26-vuotiaalle yksi kortti maksutta (edullisin)

www.poppankki.fi/suupohjanosuuspankki

Henkilöasiakkaan yleisimmät pankkipalvelut
Hinnasto-ote

Konttoripalvelut ja muut maksamisen
palvelut
Saldokysely konttorissa

1,00

€/kpl

Tapahtumakysely konttorissa

2,00

€/kpl

Saldo/korkotodistus,

5,00

€

vähintään

Talletus omalle tilille omassa pankissa
Käteisnosto omalta tililtä omassa
pankkiryhmässä
Tilisiirto asiakkaan omalle tai
käyttöoikeutetulle tilille omassa
pankkiryhmässä

maksuton

Laskun maksu suoramaksuna
Laskun maksaminen pankissa
tallennettavana maksupalveluna

maksuton



Erillinen kuitti

maksuton

Tilisiirtona SEPA-alueella


Laskun maksaminen pikasiirtona
Maksulomakkeen täyttö
toimihenkilöpalveluna
Ulkomaan valuutan tilaus Forexilta
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene
SEPA-maksuna)

Ulkomaan maksumääräys tai
swiftshekki

Ulkomaan pikamääräys

Mikäli maksaja maksaa myös
vastaanottajan pankin kulut, lisäksi
Ilmoitus toteutumatta jääneestä maksusta


sähköisesti



postitse

Kortin uusinta (mm. vioittumisen,
katoamisen, nimenmuutoksen vuoksi),
toimitusmaksu

10,00

Kortin toimitus kirjattuna kirjeenä

11,50

Kortin kuriiritoimitusmaksu

60,00
20,00

2,90

€/kpl

Kortin pikatoimitusmaksu
Visa-luoton korko (käytetyn luoton
määrästä)
Laskutusmaksu luottoa sisältävistä Visalaskuista
Luottorajan muuttaminen

3,00

€/kpl

4,00

€/kpl

15,00

€/kpl

2,00

€/kpl

10,00

€/kpl

maksuton

Laskun maksaminen konttorissa


Bonum Pankin veloittamat muut palkkiot Visa Credit –
korteista (Visa-laskulla)
Credit-kortin tunnusluvun uudelleentilaus
10,00 €

20,00

€/kpl

35,00

€/kpl

40,00

€/kpl

maksuton
5,00

€

3 kk Euribor + 8 %
4,00

€

10,00

€

Visa-lasku paperilla

1,00

€

Kopio Visa-laskusta
Laskun jälleenlähettäminen (jos osoite
virheellinen)
Kuittikopio kotimaisesta korttiostoksesta

5,00

€

5,00

€

5,00

€

Kuittikopio ulkomaisesta korttiostoksesta

10,00

€

Huomautuskirje viivästyneestä maksusta
Huomautuskirje (mm. luottorajan
ylittämisestä)
Maksusopimuskulut

5,00

€

10,00

€

10,00

€

Selvittelymaksu

20,00

€

Kortin poisottopalkkio

120,00

€

Löytöpalkkio

10,00

€

Alennusperusteet 1.3.2016 alkaen:

€/kpl
Pankin jäsenille:
 verkkopankkipalvelu 50 %:n alennuksella
-> etu 1,75 €/kk eli 21 € vuodessa
 Visa Credit/Debit-kortti maksutta
-> etu 4,00 €/kk eli 48 € vuodessa
 muut kortit 20 %:n alennuksella
-> etu 0,60 – 1,40 €/kk eli 7,20 € - 16,80 € vuodessa
Alle 26-vuotiaille asiakkaille:
 verkkopankkipalvelu maksutta
-> etu 3,50 €/kk eli 42 € vuodessa
 yksi kortti maksutta (edullisin)
-> etu 3,00 – 7,00 €/kk eli 36 € – 84 € vuodessa
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Täydellinen palveluhinnasto on
nähtävissä pankissamme. Veloitamme kertyneet palvelumaksut
tililtänne kuukausittain 26. päivänä ja jos se ei ole pankkipäivä, sitä
seuraavana pankkipäivänä.
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