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YRITYSASIAKKAAN HINNASTO-OTE

1.3.2016 alkaen

Yrityksen päivittäiset raha-asiat ja maksuliikenne
Yritystili

1,00 €/kk

Paperitiliote

2,50 €/kpl

Saapuvat maksut tiliotteella
▪ Viitteellinen

0,15 €/kpl

▪ Viitteetön
Kortit ja korttien käyttö

0,50 €/kpl

POP Visa Business Debit

4,00 €/kk

POP Visa Electron

4,00 €/kk

Käteisnostot automaatilla pankkitililtä (5 nostoa/kk veloituksetta)
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla tai maksuautomaatilla (maksu
veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä)

0,50 €/kpl

Käteisen talletus TalletusOtto.-automaatilla

1,00 €/kpl
2 €/talletus + 0,1 % talletuksen
summasta

Verkko- ja pankkiyhteyspalvelut
Yritysverkkopalvelu

3,50 €/kk

Henkilöasiakkaan Verkkopankkipalvelu yrityksellä

5,00 €/kk

Verkkotiliote

0,40 €/kpl

Tapahtumakysely

0,15 €/kpl

Tilitapahtumien vienti tiedostoon (.CSV)

5,00 €/kerta

Tililtä maksu yritysverkkopankissa

0,20 €/kpl

Tililtä maksu henkilöasiakkaan Verkkopankissa

0,25 €/kpl

Lisäpalvelut:
▪ Lainakysely

0,50 €/kk

▪ Verkkolaskutus

1,50 €/kk

▪ Aineistosiirrot

1,50 €/kk

▪ Saapuneen verkkolaskun ilmoitus ja vahvistaminen tekstiviestillä

0,50 €/lasku

Pankkiyhteyspalvelu / Web services -yhteys
Tilinkäyttövaltuutus ws-kanavaan tai yritysverkkopankkiin

10,00 €/kk
3,00 €/kk

Yrityksen eräsiirtopalvelut
Eräsiirtotiliotepalvelu, käyttöoikeusmaksu

2,00 €/kk

▪ Eräsiirtotiliote (konekielinen tai XML-tiliote)

0,25 €/kpl

Saapuvat viitemaksut eräsiirtona

0,15 €/kpl väh. 2,00 €/kk

Lähtevät maksut -palvelu

0,20 €/kpl väh. 2,00 €/kk

▪ Laskujen yhdistely

0,50 €/kpl

Ulkomaan maksut yritysverkkopankissa tai konekielisenä
Maksumääräys ulkomaille

12,00 €/kpl

Pikamääräys ulkomaille
Ulkomaisten pankkien kulut, kun vastaanottajapankki ei saa vähentää
kulujaan

25,00 €/kpl

Swift-shekki

12,00 €/kpl

40,00 €

Muut maksamisen palvelut
Laskun maksaminen konttorissa
▪ Tilisiirtona

4,00 €/kpl

▪ Pikasiirtona
▪ Maksupalvelun kautta

15,00 €/kpl
3,50 €/kpl

▪ Maksumääräys ulkomaille

20,00 €/kpl
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Nets Oy:n kauppiasprovisioiden veloituspalvelu

2,00 €/kk

Verkkolaskupalvelu (sis. alv 24 %)
Käyttöönottomaksu

20,00 €

Verkkolaskujen/e-laskujen lähetys

0,25 €/kpl väh. 2,00 €/kk

Verkkolaskujen nouto

0,25 €/kpl väh. 2,00 €/kk

Suoramaksujen lähetys

0,25 €/kpl

Vastaanotetut e-laskuilmoitukset

0,10 €/kpl

Laskun lähetys tulostus- ja postituspalveluun

1,00 €/kpl

Verkkomaksamisen Pop-maksupalvelu (verkkokauppiaan "maksunappi")
Käyttöönottomaksu
Pop-maksupalvelu

100,00 €
10,00 €/kk

Pop-maksun tapahtumat

0,30 €/kpl

Pop-maksu kyselytapahtumana

0,30 €/kpl

Pop –verkkotunnistuspalvelu (sis. alv 24 %)
Tunnistuspalvelun käyttöönottomaksu
Tunnistuspalvelu
Tunnistustapahtumat

100,00 €
10,00 €/kk
0,30 €/kpl

Rahan vastaanotto ja luovutus
Päiväkassojen lasku konttorissa
Jokaisesta laskettavaksi jätetystä erästä peritään sen arvon mukaisesti seuraavasti:
1 – 1000 €

3,00 €

1001 – 3000 €

5,00 €

3001 – 5000 €

7,00 €

5001 € 10,00 €
Ennen klo 12.00 jätetyt tilitykset kirjataan tilille samana päivänä. Heti kirjattavista tilityksistä peritään
kaksinkertainen palvelumaksu. Päiväkassoja vastaanotetaan laskettaviksi vain, jos varat talletetaan oman
pankin tilille.
1 % kolikoiden euromäärästä,
Kolikoiden vastaanotto ja luovutus
väh. 5,00 €

Konekielisten maksuliiketapahtumien selvittely ja neuvonta
Pankin soittama selvittelypuhelu / Samlink Oy

5,00 €/puhelu

Samlink Oy
Maksuliikeneuvonta
0100-4750
tapahtumien selvittely, peruutukset, sopimuskäsittelyt,
aineistojen palautukset

1,17 €/min+pvm

Asiakasyhteysneuvonta
0100-4752
Verkkopankki, linjayhteysneuvonta, tekniset ongelmat

1,17 €/min+pvm

Maksuliikelistojen tilaus jälkikäteen Samlink Oy:ltä (viitesuoritukset,
tiliotteet, maksupalautteet ym.)

8,50 €/sivu

Asiakaskäynnit, minimiveloitus 1 h

74,40 €/h

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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