
PANKKIPALVELUMAKSUT 2.1.2009  
 

 
Pankkikortilla 
maksaminen 

maksupäätteellä/kpl 

Päiväkassan laskenta Palkkojen 
maksu/kpl 

Saapuva 
viitteetön 
maksu/kpl

Saapuva 
viitteellinen 
maksu/kpl

Lähetettävä e-lasku/kpl 

AKTIA 3 senttiä 

55 euroa/kk + porrastettu maksu talletuksen 
arvon mukaan: 

≤ 2 000 euroa 3,10 e/talletus 
2 000–4 000 euroa 3,60 e/talletus 
4 000–6 000 euroa 4,70 e/talletus 
6 000–8 000 euroa 5,80 e/talletus 
8 000–10000 euroa 6,90 e/talletus 

> 10 000 euroa 7 euroa/talletus 
+ 0,02 % arvosta 

10 senttiä 10 senttiä 10 senttiä 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 

HANDELS- 
BANKEN 3 senttiä Satunnainen päiväkassan laskenta 11 

euroa/tilitys muutoin tarjouksen mukaan 
12 senttiä 50 senttiä 10 senttiä 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 

NORDEA 3 senttiä 
 

1,50 euroa/tilitys + 
0,06 % arvosta setelit/ 

1,50 euroa/tilitys + 
1,5 % arvosta kolikot/ 

1,50 euroa/tilitys + 
0,1 % arvosta (setelit+50 kolikkoa) 

(tai 3 erilaista rahahuoltopakettia, kiinteä 
kuukausihinta alk. 10 euroa) 

13,5 senttiä 50 senttiä 12,6 senttiä 

pankkiyhteysohjelmalla määrän 
mukaan porrastettu maksu: 

5-200 euroa/kk, 15-35 senttiä/kpl 
verkkopankissa: 

5 euroa/kk (yhteinen maksu 
saapuvien kanssa), 60 senttiä/kpl 

 

OP-POHJOLA 3 senttiä 
1,70 euroa/tilitys +1,5 senttiä/seteli + 0,0235 

% arvosta tilitys/ 
1,70 euroa/tilitys + 2 % arvosta kolikot + 

0,0235 % arvosta tilitys 

13 senttiä 46 senttiä 12 senttiä 

verkkopankissa: 
5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 
pankkiyhteysohjelmalla: 

25 senttiä/kpl 
 

SAMPO 5 senttiä 
2,75 euroa/tilitys + 
1,6 senttiä/seteli + 

1 sentti/kolikko (rahahuoltosopimus) 
11 senttiä 53 senttiä 13 senttiä 

verkkopankissa: 
29,3 senttiä/kpl 

pankkiyhteysohjelmalla: 
24,4 senttiä/kpl 

ÅLANDS- 
BANKEN 0 senttiä 10 euroa/tilitys 0 senttiä 0 senttiä 0 senttiä 25 senttiä/kpl 

SUUPOHJAN 
OSUUSPANKKI 3 senttiä 

porrastettu maksu arvon mukaan: 
≤ 1000 euroa; 3,00 euroa/talletus 

1000–3000 euroa; 5,00 
euroa/talletus 

3000–5000 euroa; 7,00 
euroa/talletus 

> 5000 euroa; 10,00 
euroa/talletus 

 

10 senttiä/kpl, 
vähintään 1,50 

euroa/kk 
8 senttiä 8 senttiä 

e-laskut yht. vähintään 1,50 
euroa/kk, 

25 senttiä/kpl 



PANKKIPALVELUMAKSUT 2.1.2009  
 

 
Lähtevä  

viitteetön  
maksu/kpl 

Lähtevä  
viitteellinen  
maksu/kpl 

Vastaanotettava e-
lasku/kpl 

Paperitiliote Sähköinen 
tiliote 

Konekielisten  
pankkipalveluiden  

kustannuksia 

AKTIA 10 senttiä 10 senttiä 5 euroa/kk, 25 
senttiä/kpl 1,00 euroa/kpl 10 senttiä/kpl 

Verkkopankki: 
käyttäjämaksu 6 euroa/kk 

(eräsiirtopalvelu 8 euroa/kk) 
Pankkiyhteysohjelma 14 

euroa/kk 

HANDELS- 
BANKEN 20 senttiä* 4 senttiä* 5 euroa/kk, 25 

senttiä/kpl 

ilmainen 1 
kpl/kk, 

1,00 euroa/kpl 
useampi/kk 

0 senttiä/kpl* 

* merkityt perusmaksu 6 
euroa/kk 

Verkkopankki: 10 euroa/kk 
Pankkiyhteysohjelma: 

10 euroa/kk 
(käyttöönotto 120 euroa) 

NORDEA 

verkkopankissa: 
15 senttiä Nordeaan, 

20 senttiä muihin kotimaassa ja 
euroalueella 

pankkiyhteysohjelmalla: 
13,5 senttiä** 

verkkopankissa: 
15 senttiä Nordeaan, 

20 senttiä muihin kotimaassa ja 
euroalueella 

pankkiyhteysohjelmalla: 
3,4 senttiä** 

pankkiyhteys-
ohjelmalla määrän 
mukaan porrastettu 

maksu: 
5-200 euroa/kk, 25-45 

senttiä/kpl 
verkkopankissa: 

5 euroa/kk (yhteinen 
maksu saapuvien 

kanssa), 60 senttiä/kpl 
 

1,70 euroa/kpl 50 senttiä/kpl 

** merkityt 
laskujenmaksupalvelussa,  

perusmaksu 5 euroa/kk 
Verkkopankki: 

kuukausimaksu 5 euroa/kk, 
avausmaksu 40 euroa 

 (Pk-yrityksille 
kiinteähintaisia maksu- 
liikepaketteja riippuen 

maksutapahtu- 
mien määrästä alk. 5 

euroa/kk) 

OP-POHJOLA 13 senttiä 4 senttiä 

verkkopankissa ja 
pankkiyhteysohjelmalla 

25 senttiä 
 

1,50 euroa/kpl 

verkkopankis
sa: 

0 senttiä/kpl 
pankkiyhteys
ohjelmassa: 
25 senttiä  

Verkkopankki: 
6 euroa/kk 

Pankkiyhteysohjelma: 
4 euroa/kk 

(eräsiirto 9 euroa/kk) 

SAMPO 
verkkopankissa: 

20 senttiä 
pankkiyhteysohjelmassa: 

13 senttiä 

verkkopankissa: 
20 senttiä 

pankkiyhteysohjelmassa: 
4 senttiä 

verkkopankis
sa: 

29,3 
senttiä/kpl 

pankkiyhteys
ohjelmalla: 

35,4 senttiä/kpl 

1,50 euroa/kpl 

verkkopankis
sa: 

0 senttiä/kpl 
pankkiyhteys
ohjelmassa: 
45 senttiä 

 

Verkkopankki: 
5 euroa/kk 

käyttäjämaksu 4 euroa/kk 
(2 ensimmäistä käyttäjää 
ilmaisia, peritään max 20 

käyttäjästä), 
kuukausimaksu 5 euroa/kk  

Pankkiyhteysohjelma: 
perusmaksu 6 euroa/kk 

 (käyttöönotto 100 euroa) 



 

ÅLANDS- 
BANKEN 0 senttiä 0 senttiä 0 senttiä 1,20 euroa/kpl 

0 senttiä/kpl 
pankkiyhteys
ohjelmassa 

Verkkopankki: 
10 euroa/kk 

Pankkiyhteysohjelma:  
20 euroa/kk 

(käyttöönotto 50 euroa) 

SUUPOHJAN 
OSUUSPANKKI 

pankkiyhteysohjelmassa: 
10 senttiä/kpl  

verkkopankissa: 
5 senttiä/kpl 

(lähtevät maksut yht. vähintään 1,50 
euroa/kk) 

pankkiyhteysohjelmassa: 
10 senttiä/kpl  

verkkopankissa: 
5 senttiä/kpl 

(lähtevät maksut yht. vähintään 
1,50 euroa/kk) 

e-laskut yht. vähintään 
1,50 euroa/kk, 
25 senttiä/kpl 

1,50 euroa/kpl 

verkkopankis
sa: 5 

senttiä/kpl 
pankkiyhteys
ohjelmassa: 
5 senttiä/kpl 
kuukausimak
su 1 euro/kk 

Verkkopankki 2,50 
euroa/kk, 

eräsiirtopalvelu 1 euro/kk 
Pankkiyhteysohjelma: 

10 euroa/kk 
(käyttöönotto 60 euroa)  

Hinnat perustuvat pankkien Tammi-Helmikuussa 2009 antamiin listahintoihin. 


