Rekommendationstariff

Servicetariff
Personkunder
Gäller fr.o.m. 1.4.2017

Personkunder
Servicetariffen innehåller de expeditionsavgifter, omkostnader och provisioner som ska tas ut
för banktjänsterna. Serviceavgifterna i enlighet med den här tariffen gäller tills vidare. För de
flesta serviceavgifterna används också bonus. Då en privatkund anlitar tjänster för
företagskunder, tas det för användningen ut serviceavgifter i enlighet med den gällande
servicetariffen för företagskunder.Då en privatkund anlitar tjänster för företagskunder, tas det
för användningen ut servicevgifter i enlighet med den gällande servicetariffen för
företagskunder.
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Konton och betalningar
Konton
Kontoutdrag
Ett kontoutdrag i OP-nättjänsten eller ett kontoutdrag per post en gång
per månad till en adress i Finland eller utlandet

Avgiftsfritt

Ett övrigt kontoutdrag eller ett kvitto

2,50 euro

Kontoutdrag på papper, då kunden har ett nättjänstavtal

2,50 euro

Ett kontoutdrag på papper för målkonto varje månad

2,50 euro

Ett kvitto som på kundens begäran ges i efterskott, enligt timdebitering,
minst
Motbok

15,00 euro
Avgiftsfritt

Kontoförfrågningar
Transaktionsförfrågan i OP-nättjänsten med transaktioner äldre än 3
mån.

1,00 euro

Transaktionsförfrågan i en automat

1,00 euro

Transaktionsförfrågan på kontoret

3,00 euro

Saldoförfrågan i OP-nättjänsten

Avgiftsfritt

Saldoförfrågan i bankens kontor eller som betjäning av en tjänsteman i
telefontjänsten

Avgiftsfritt

Saldoförfrågan i automat/förfrågan

0,40 euro

Saldoförfrågan i automat/förfrågan för under 18-åringar

Avgiftsfritt

Saldouppgifter vid kontantuttag i Otto.-automat

Avgiftsfritt

Transaktions-, täcknings- eller villkorsförfrågan som betjäning av en
tjänsteman i telefontjänsten

2,50 euro

Ett saldo- och ränteintyg som skrivs ut för ett konto på bankens kontor

3,50 euro

Saldo- och ränteintyg över kundens alla konton levererade till kunden
eller kontoret

10,00 euro

En räntekalkyl som beställs från bankens kontor

5,00 euro

För upprättande av annat kontointyg debiterar banken kostnaderna för
betjäningen som en avgift per timme enligt tjänstemannens arbete
Kontoinsättningar
Insättning på konto på kontoret med kontanter, en check eller en
bankväxel på eget konto i OP Gruppen eller på ett konto till vilket
insättaren har dispositionsrätt

Avgiftsfritt

Räkning av pengar i en sparbössa, kunden lämnar in pengarna för
räkning

Avgiftsfritt

Räkning av pengar i en sparbössa/kreditering medan kunden väntar

5,00 euro
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Insättning i TalletusOtto- och OttoPlus-automat

Insättning på ett valutakonto i euro

Tre avgiftsfria
insättningar per
månad. Därefter 2,50
e/insättning + 0,30 %
av sedlarnas värde
och 2,0 % av
myntens värde.
3,30 euro

Kontouttag
Om ett månatligt maximibelopp har avtalats för uttag på ett
dagligkonto, får ett belopp som överskrider det tas ut utan uppsägning
mot en provision, om banken accepterar det.
Utöver den månatliga uttagsgränsen får återkommande betalningar,
regelbundna sparbelopp, betalningar av kostnader på grund av
sjukdom, dödsfall o.dyl., betalningar av lån från kontobanken
och betalningar av placeringsorder o.dyl. som getts kontobanken och
den på kontot upplupna ränta som bokförts på kontot tas ut utan
provision.
Uttag från ett konto på kontoret

Avgiftsfritt

Uttag från ett konto, om avtal om avgiftsbelagda uttag

10,00 euro

Uttag från ett målkonto: 4 avgiftsfria uttag/kalenderår, de följande
uttagen/st.

10,00 euro

Uttag från ett valutakonto i euro

3,30 euro

Uttagsbegränsningar på konton
Tillägg, ändringar, slopningar av uttagsbegränsningar som kunden
själv bestämt

Avgiftsfritt

Uttag av medel från ett betalkonto utan uppsägning (insättningar som
är större än 10000,00 euro ska sägas upp 1 mån. före uttaget)

Avgiftsfritt, om
beloppet är mindre
än 10 000,00 e /
kalendermån.

Uttag av medel från ett spar- och placeringskonto utan uppsägning
(insättningar som är större än 10000,00 euro ska sägas upp 6 mån.
före uttaget)

Avgiftsfritt, om
beloppet är mindre
än 10 000,00 e /
kalendermån.

Uttag av medel från ett konto utan uppsägning: på det belopp som
överstiger det som får tas ut utan provision debiteras i provision

1,00 % av
uttagsbeloppet

Uttag av uppsagda medel före uppsägntidens slut: på det belopp som
överstiger det som får tas ut utan provision debiteras för varje månad
eller del av månad som återstår före förfallodagen i provision

1/6 % av
uttagsbeloppet

Negativ kvittningsförbindelse, t.ex. för ett hyresgarantikonto

30,00 euro
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Kontoövertrasseringar
På en fordran som banken har på grund av en kontoövertrassering tas
ut dröjsmålsränta i enlighet med lagen räknat på beloppet av
övertrasseringen, minst
För varje påminnelse som gäller en fordran debiteras

1,00 euro

12,00 euro

Avslutning av konton
Avslutning av ett konto i kontobanken

Avgiftsfritt

Avslutning av ett konto i en annan bank i OP Gruppen än i
kontobanken

3,00 euro

Övriga tjänster
Överföring av ett konto till ett annat av bankens kontor eller till en
annan bank i OP Gruppen

Avgiftsfritt

Sändning av motbok till kontokontoret för ifyllning, avgift inklusive
postkostnader

4,00 euro

Serviceavgift som avtalas separat med kunden/mån.

5,00 euro

Då handlingar sänds till kunden på kundens begäran tas ut de faktiska
postningskostnaderna, dock minst

5,00 euro

Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en avgift ändå tas ut och
som avgiftsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, avgift per timme
Då en privatkund anlitar tjänster för företagskunder, tas det för
användningen ut serviceavgifter i enlighet med den gällande
servicetariffen för företagskunder.

100,00 euro
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Betalning
Då en privatkund anlitar tjänster för företagskunder, tas det för
användningen ut serviceavgifter i enlighet med den gällande
servicetariffen för företagskunder.
Betalning - Fakturor, gireringar, expressbetalningar (SEPA)
Betalning i OP-nättjänsten (SEPA)

Ingår i
månadsavgiften för
OP-nättjänsten

Betalning med direktbetalning

Avgiftsfritt

Mottagning av betalningsuppdrag i kontor (SEPA)

5,00 euro

Mottagning av betalningstjänstuppdrag, avgift/st.

2,00 euro

Kontantbetalning på någon annans konto i ett kontor i OP Gruppen
eller på konto i ett annat finansiellt institut. Tjänsten erbjuds OP
Gruppens kunder.

7,00 euro

Betalning, girering mellan egna konton, mottagning av
betalningstjänstuppdrag och betalning av kredit per telefon som
betjäning av en tjänsteman i telefontjänsten

6,00 euro

En tjänsteman fyller i gireringsblanketten

1,50 euro

Girering på ett kontor från ett valutakonto inom OP Gruppen i Finland

3,30 euro

Betalning med SEPA-direktdebitering

1,00 euro

Expressbetalning (ilgiro) på ett kontor
under 2 000 000,00 e

15,00 euro

- 2000 000,00 e - under 10 000 000,00 e

30,00 euro

- 10 000 000,00 e -

50,00 euro

Bankväxlar och checkar
Utställande av bankcheck
Försäljning av gåvocheck, inkl. kort och kuvert
Inlösen av en annan bankgrupps bankväxel eller check och insättning
av beloppet på eget konto i OP Gruppen
Inlösen av en annan bankgrupps bankväxel eller check

5,00 euro
5,00 e (inkl. moms)
Avgiftsfritt
40,00 euro

Utredningstjänster
Betalningsutredningsavgift för betalningar inrikes och inom SEPAområdet, inkl. checkar, förfrågningar och anmälningar till utlandet,
övriga tilläggstjänster

70,00 euro

För mer detaljerade utredningar debiteras en avgift per timme enligt
tjänstemannens arbete. Dessutom tas ut de kostnader som banken i
utlandet eventuellt debiterar.
Begäran om utredning av registrering: Då banken på begäran av
kunden skaffar en inlöst check, ett annat verifikat, en kopia på dem
eller uppg. som gäller dem från ett annat kontor eller en annan bank

6,00 euro
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Avgiften stannar hos den bank som lägger fram begäran. Om åtgärden
beror på bankens fel eller orsak, tas dock ingen avgift ut.
E-fakturatjänsten
Mottagning av e-faktura i OP-nättjänsten

Avgiftsfritt

E-postmeddelande om ankommen e-faktura

Avgiftsfritt

Textmeddelande om ankommen e-faktura (priset inkl. moms)

0,40 euro

Förvaring av ankommen e-faktura i OP-nättjänsten

Avgiftsfritt

Utlandsbetalningar
Utlandsbetalningar är betalningar som förmedlas i annan valuta än
euro. Utlandsbetalningar är också alla ankommande och avgående
betalningar i euro utanför SEPA-området.
Utlandsbetalning i OP-nättjänsten

6,00 euro

Avgående utlandsbetalning, betalaren betalar mottagarbankens
kostnader (OUR)

30,00 euro

Expressbetalning (ilremissa)

30,00 euro

Expressbetalning (ilremissa), betalaren betalar mottagarbankens
kostnader (OUR)

55,00 euro

Utlandsbetalning eller SWIFT-check som kontorstjänst

15,00 euro

Komplettering av uppgifter i avgående utlandsbetalning

10,00 euro

Annullering av avgående utlandsbetalning

15,00 euro

Avgående utlandsbetalning återlämnad till kunden från bank i utlandet

20,00 euro

Ankommande utlandsbetalning, automatisk behandling

6,00 euro

Ankommande utlandsbetalning, manuell behandling

8,50 euro

Ankommande utlandsbetalning, då betalningen eller dess motvärde är
mindre än 50 euro

Avgiftsfritt

Om den utländska bankens kostnader överskrider OURtilläggsavgiften tas det överskridande beloppet ut i efterskott.
OP garanterar att betalningen går fram till fullt belopp endast till
korrespondentbanken
Om betalningen förmedlas vidare, kan förmedlarbanken/-bankerna dra
av sina kostnader från det belopp som betalas till mottagaren.
Om den utländska bankens kostnader på grund av felaktig information
eller någon annan orsak är större än de omkostnader som tagits ut,
debiteras överskridningen i efterskott.
Betalningsutredningsavgift för utlandsbetalningar, inkl. checkar,
förfrågningar och anmälningar till utlandet, övriga tilläggstjänster
För mer detaljerade utredningar debiteras en avgift per timme enligt
tjänstemannens arbete. Dessutom tas ut de kostnader som banken i
utlandet eventuellt debiterar.

100,00 euro
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Meddelande att betalning inte kan ske
Bankens meddelande till kunden om att betalning inte kan ske på
grund av att kontot saknar täckning, att kontot är spärrat eller att
kundens betalningstransaktion inte kan debiteras av någon annan anl
Meddelande om att betalning inte kan ske och meddelande om
avsaknad av täckning

6,50 euro

Utländska checkar
Köp av check i euro eller valuta, checkens betalare är ett finansiellt
institut i Finland eller utlandet. Provision vid kreditering till kunden
genast

0,30 % av värdet,
minst 16,00 e, ingen
övre gräns

Köp av check i euro eller valuta, checkens betalare är ett finansiellt
institut i Finland eller utlandet. Provision vid kreditering till kunden efter
fem (5) bankdagar

0,25 % av värdet,
minst 11,00 e, högst
500,00 e

Indrivning av check

0,25 % av värdet,
minst 60,00 e, högst
500,00 e

Köp av check som utställts av OP Företagsbanken i euro eller valuta
Köp av resecheckar
Sändning av handlingar, dessutom tas ut de kostnader som banken i
utlandet eventuellt debiterar.
Att försätta en check/SWIFT-check i betalningsförbud. Dessutom tas ut
de kostnader som banken i utlandet eventuellt debiterar.
För en check som returneras obetalad till köparbanken tas utöver den
utländska bankens kostnader också ut ränta mellan köpdagen och
återdebiteringsdagen.

11,00 euro
1,00 e /check, minst
7,50 e
Minst 20,00 e
50,00 euro
11,00 % av värdet,
minst 30,00 e

Resevaluta (sedlar)
Banken säljer-kursen tillämpas vid försäljning av resevaluta,
expeditionsavgift

5,00 euro

Banken köper-kursen tillämpas vid köp av resevaluta, expeditionsavgift

5,00 euro

Medelkursen tillämpas då resevaluta byter form från sedlar till
kontovaluta och tvärtom, provision

1,50 % av värdet,
minst 5,00 e

Inlösning av betalningsanvisning till eget konto i OP Gruppen

Avgiftsfritt

Inlösning av betalningsanvisning kontant eller till ett konto i en annan
penninginrättning

7,00 euro

Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en avgift ändå tas ut och
som avgiftsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, avgift per timme

100,00 euro

Övriga

Avgift för arbete som en tjänsteman utfört manuellt
I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.

10,00 euro
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Förmån för ägarkunder och unga
Priserna gäller för minst 26-åriga OP-bonuskunder som använder alla
följande dagliga tjänster:
- Brukskonto med återkommande inbetalning
- Nätkontoutdrag över brukskontot
- Nättjänsten
- Något av OP-Visa-korten
Pris för de dagliga tjänsterna per månad
Priset per månad beror på vilket kort som anslutits till brukskontot:
OP-Visa, OP-Visa Debit eller OP-Visa Electron

2,95 euro

OP-Visa Gold

6,50 euro

Bastjänster
Brukskonto med återkommande betalningar
OP-nättjänstens månadsavgift för den som inte fyllt 26 år

Avgiftsfritt

Ett kontoutdrag i OP-nättjänsten eller ett kontoutdrag per post en gång
per månad till en adress i Finland eller utlandet

Avgiftsfritt

Kontoutdrag på papper, ett per mån. per post för brukskonton som
öppnats efter 20.5.2014 då kunden har ett nättjänstavtal.

2,50 euro

OP-Visa Electron- eller OP-Visa Debit-kortet, månadsavgift för den
som inte fyllt 26 år

Avgiftsfritt

eller
OP-Visa, månadsavgift

2,75 euro

Övriga tjänster
Priserna gäller då den unga använder alla ovan nämnda bastjänster
Hyresgarantikonto: öppning och pantsättning för den som inte fyllt 26
år
Kontokredit
Kontokrediten beviljas med referensränta utan marginal och provision
upp till 26 års ålder för den som samtidigt ingår ett sparavtal för ett
konto, en fond eller en försäkring

Avgiftsfritt
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Grundläggande betalkontopaket
Det lagstadgade paketet med betalkonto med grundläggande
funktioner innehåller:
Betalkonto med grundläggande funktioner
OP-Visa Electron-betalkort
Andelsbankens nätbanktjänst
Betalkontopaket med grundläggande funktioner, månadsavgift

4,70 euro
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Kort
OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum
Månadsavgift
OP-Visa

2,75 e/mån.

OP-Visa-parallellkort

2,00 e/mån.

OP-Visa Gold

6,25 euro

OP-Visa Gold-parallellkort

4,25 euro

OP-Visa Platinum

50,00 euro

Kontantuttag och förfrågningar
Automatuttag i euro från ett bankkonto inom EU-området

Avgiftsfritt

Automatuttag i euro från ett OP-Visa-kredit

2,00 e och 2,00 % av
uttagsbeloppet

Automatuttag i annan valuta än euro

2,00 e och 2,50 % av
uttagsbeloppet

Uttag i ett bankkontor utomlands från ett OP-Visa-kredit

2,00 e och 2,50 % av
uttagsbeloppet

Kontantuttag från ett bankkonto i samband med inköp

Avgiftsfri (affären kan
välja att ta ut en
avgift av kunden)

Kontantuttag från OP-Visa-kredit i samband med inköp

2,00 e och 2,00 % av
uttagsbeloppet

Credit-saldoförfrågan i automat

0,40 e/förfrågan

Förnyande av kort och kortkoder
Förnyande av ett kort
Förnyande av en kortkod

10,00 euro
5,00 euro

Kortbeställning och leverans
Expresskortbeställning

20,00 euro

Kurirleverans av kortet utomlands

60,00 euro

Rekommenderat brev

15,00 euro

Hittelön/belöning för borttagning
Hittelön till den som hittat ett förkommet kort
Borttagningsavgift av kunden, om kunden använder sitt kort i strid med
kortvillkoren

10,00 euro
120,00 euro
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Avgifter för OP-Visa-kredit
Kontoavgift per månad
Tillfällig höjning av kreditgränsen
Girering eller betalning av räkning i OP-nättjänsten eller OP-mobilen
från OP-Visa-kredit

3,50 euro
30,00 euro
2,00 e och 2,00 % av
gireringsbeloppet

Avtal om betalnings- eller amorteringsfrihet, ingående av
betalningsavtal

10,00 euro

Återbetalning av extrainsättning

30,00 euro

Kopia av faktura/kontoutdrag

5,00 euro

Kopia på inhemskt kvitto

5,00 euro

Kopia på utländskt kvitto

10,00 euro

Påminnelsebrev

5,00 euro

Meddelande om överskridning av kreditgränsen

12,00 euro

Intyg över skuldbelopp och/eller betalda räntor eller annat intyg i
anslutning till krediten som kunden ber att få

10,00 euro

Kreditbevakningsbrev

6,50 euro

Uppsägning av kredit/kort

5,00 euro

Betalningsplan för uppsagd kredit, beroende på fordrans belopp

20,00-50,00 e

Övriga
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en avgift ändå tas ut och
som avgiftsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, avgift per timme

100,00 euro

I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.
Växelkursen för valuta vid kortbaserade inköp och uttag

Partikursen för Visa
+ 1,95 %
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OP-MasterCard
OP-MasterCard
Årsavgift, debiteras i efterskott

50,00 euro

Kontantuttag och förfrågningar
Automatuttag i euro

2,00 % av
uttagsbeloppet, minst
3,00 e

Automatuttag i annan valuta än euro

2,00 e och 2,50 % av
uttagsbeloppet

Credit-saldoförfrågan i automat
Kontantuttag från OP-MasterCard-kredit i samband med inköp

0,40 e/förfrågan
2,00 e och 2,00 % av
uttagsbeloppet

Förnyande av kort och kortkoder
Förnyande av ett kort
Förnyande av en kortkod

10,00 euro
5,00 euro

Hittelön/belöning för borttagning
Hittelön till den som hittat ett förkommet kort
Borttagningsavgift av kunden, om kunden använder sitt kort i strid med
kortvillkoren

10,00 euro
150,00 euro

Kortbeställning och leverans
Kurirleverans av kortet utomlands

60,00 euro

Avgifter för OP-MasterCard-krediten
Kontoavgift per månad
Tillfällig höjning av kreditgränsen
Girering i OP-nättjänsten eller OP-mobilen

Avtal om betalnings- eller amorteringsfrihet, ingående av
betalningsavtal

2,50 euro
30,00 euro
2,00 % av
uttagsbeloppet, minst
3,00 e
10,00 euro

Kopia av faktura/kontoutdrag

5,00 euro

Kopia på inhemskt kvitto

5,00 euro

Kopia på utländskt kvitto

10,00 euro

Meddelande om överskridning av kreditgränsen

12,00 euro

Påminnelsebrev

5,00 euro

Intyg över skuldbelopp och/eller betalda räntor eller annat intyg i
anslutning till krediten som kunden ber att få

10,00 euro

Betalningsplan för uppsagd kredit, beroende på fordrans belopp

20,00-50,00 e
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Övriga
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en avgift ändå tas ut och
som avgiftsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, avgift per timme

100,00 euro

I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.
Växelkursen för valuta vid kortbaserade inköp och uttag

Partikursen för
MasterCard + 1,95 %
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OP-Visa Debit, OP-Visa Electron
Kontoanslutna betalkort: OP-Visa Debit, OP-Visa Electron
Månadsavgift
OP-Visa Debit

2,00 euro

OP-Visa Debit Mobilen

1,50 euro

OP-Visa Electron

2,00 euro

För den som inte fyllt 26 år

Ett kort avgiftsfritt

Kontantuttag
Automatuttag i euro från ett bankkonto inom EU-området
Automatuttag i annan valuta än euro
Kontantuttag från bankkonto i samband med inköp

Avgiftsfritt
2,00 e och 2,50 % av
uttagsbeloppet
Avgiftsfritt (affären
kan välja att ta ut en
avgift av kunden)

Förnyande av kort och kortkoder
Förnyande av ett kort
Förnyande av en kortkod

10,00 euro
5,00 euro

Hittelön/belöning för borttagning
Hittelön till den som hittat ett förkommet kort
Borttagningsavgift av kunden, om kunden använder sitt kort i strid med
kortvillkoren

10,00 euro
150,00 euro

Kortbeställning och leverans
Kurirleverans av kortet utomlands

60,00 euro

Övriga
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en avgift ändå tas ut och
som avgiftsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, avgift per timme

100,00 euro

I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.
Växelkursen för valuta vid kortbaserade inköp och uttag

Partikursen för Visa
+ 1,95 %
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Krediter
Krediter
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en provision ändå tas ut
och som provisionsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, pris per timme

100,00 euro

Beviljande och uttag av krediter
Expeditionsavgift för en ny kredit, kreditlimit, förnyandet av en
tidsbunden kredit och sammanslagning av krediter

0,40 % av
kreditbeloppet, minst
250,00 e

Då en kredit tas ut i flera poster, tas ut för varje uttag efter det första
uttaget dessutom

30,00 euro

Då en kredit tas ut i flera poster, tas ut för varje uttag efter det första
uttaget dessutom

40,00 euro

Expeditionsavgift för studielån, då lånet söks i tjänsten op.fi

30,00 euro

Expeditionsavgiften för studielån omfattar uttag i de poster som
angetts i borgensbeslutet som automatiska uttagstransaktioner.
För varje uttag som gjorts enligt en separat uttagsbegäran tas ut efter
det första uttaget dessutom
För en fortlöpande kredit tas ut uttagsprovision för det kreditbelopp
som kunden tar ut
OP-Kortbolagets Flexkredit, girering i tjänsten op.fi eller
andelsbankens kontor

OP-Kortbolagets Specialkredit, uppläggningsavgift

5,00 euro
2,50 %, minst 2,00 e
3,00 % av
uttagsbeloppen,
minst 3,00 e, högst
170,00 e
150,00 euro

Debitering av betalningsposter och meddelanden som gäller betalningar
Automatisk debitering av en kreditbetalning
Årsavgift för OP-Kortbolagets Flexkredit, debiterad i efterskott (nya
avtal som ingåtts efter 18.9.2013)

2,30 euro
50,00 euro

Faktureringsavgift för OP-Kortbolagets Flexkredit, e-faktura/mån

4,00 euro

Faktureringsavgift för OP-Kortbolagets Flexkredit, pappersfaktura och
direktbetalning/mån

5,00 euro

Faktureringsavgift för OP-Kortbolagets Specialkredit

5,00 euro

En avi i anslutning till en kredit som förfaller, räntebetalning, amortering
eller en annan avi i anslutning till krediten eller säkerheten för krediten

5,00 euro

Av gäldenären tas ut för en påminnelseavi, en påminnelsefaktura eller
ett meddelande i enlighet med borgenslagen som ges parterna för
skulden

5,00 euro

En påminnelse som gäller en övertrassering av en kontokredit
För en övertrassering av en beviljad kontokredit tas för
övertrasseringstiden ut den årliga ränta som avtalats i
kontokreditavtalet räknat på beloppet av övertrasseringen, dock minst

10,00 euro
1,00 euro
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Intyg och förfrågan
Ett årligt intyg över beloppet på en skuld och de räntor som betalats

Avgiftsfritt

Ett extra intyg över beloppet på en skuld och räntorna

10,00 euro

Intyg som gäller OP-Kortbolagets Flexkredit eller Specialkredit på
kundens begäran

10,00 euro

För svar på en borgensmans och tredjemanspantsättares förfrågan om
gäldenärens förbindelser och omständigheter som påverkar
gäldenärens betalningsförmåga tas ut ersättning enligt den arbetstid
som anv

20,00 euro

En amorteringstabell i enlighet med konsumentskyddslagen över en
bostadskredit och en konsumentkredit

Avgiftsfritt

OP-Kortbolagets Flexkredit och Specialkredit, kopia av faktura/
kontoutdrag i efterskott

5,00 euro

Sändning av handlingar
Då handlingar sänds till kunden på kundens begäran tas ut de faktiska
postningskostnaderna, dock minst

10,00 euro

Då en kredithandling med bilagor sänds till en annan andelsbank för
underskrift, tas av gäldenären ut per sändningsomgång (inkl.
återsändningen av handlingen)

40,00 euro

Ändring av kreditvillkoren
Ändring i kreditens betalningsplan eller marginal eller en annan
betydande ändring i krediten. Ändringen avtalas separat.

100,00 euro

Ändring av kreditens referensränta. Ändringen avtalas separat.

150,00 euro

Om ändringen av referensräntan inte sammanfaller med
räntejusteringsdagen, kan banken dessutom ta ut kostnader som
förorsakats av att det återstående lånebeloppet placerats på nytt eller
att återfinan
Ändring av kreditens återkommande förfallodag, debiteringskonto eller
annan mindre ändring

50,00 euro

Avgift av gäldenären för att skaffa borgensmannens eller
pantinnehavarens samtycke för ändringar i lånevillkoren såsom
betalningsplanen eller räntan

35,00 euro

Avtal om betalnings- eller amorteringsfrihet för OP-Kortbolagets
Flexkredit och Specialkredit, ingående av betalningsavtal

10,00 euro

Betalningsplan för OP-Kortbolagets uppsagda Flexkredit eller
Specialkredit, beroende på fordrans belopp
Återbetalning och amortering i förtid
Om skuldräntan är fast eller bindningsperiod för skuldens
referensränta är minst tre år,
har banken rätt att för förtida återbetalning av skulden eller en del av
den ta ut ersättning i enlighet med konsumentskyddslagen

20,00-50,00 e
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Överföring av krediter
Överföring av ett studielån från en andelsbank till en annan
penninginrättning

150,00 euro

Säkerheter
Anskaffning av ett säkerhetsintyg eller annan utredning som behövs för
kredithandlingarna

10,00 euro

Dessutom tas ut de avgifter som intygets eller utredningens utfärdare
debiterar.
Byte av säkerhet eller borgensman på initiativ av kunden

200,00 euro

Då en säkerhet överförs från OP Gruppen till en annan bankgrupp tas
ut de faktiska postnings- och handläggningskostnaderna, dock minst

100,00 euro

Årlig provision på kreditgaranti för bolån

0,7 %, minst 20,00 e

Förhöjning av kreditgarantibeloppet

minst 20,00 e

Överföring av en kreditgaranti från en andelsbank till en annan

minst 20,00 e

Efterpantsättningsavtal
En förbindelse om att behålla säkerheter i samband med bostadsköp

100,00 euro
75,00 euro

För förvaringen och förvaltningen av aktier, obligationer och andra
värdepapper samt värdeandelar som utgör säkerhet tas ut en provision
(se Sparande och placering/Förvaringstjänster).
Om panten för en återbetald kredit stannar hos banken och kunden
inte på uppmaning hämtar den, anses panten ha lämnats in till
värdepappersförvaret, och för det tas ut en provision
(se Sparande och placering/Förvaringstjänster).
Krediter i annan valuta än euro
För privatkundernas lån i valuta tillämpas tariffen för företagskunder
med de undantag som nämns nedan
Amortering av kredit eller räntebetalning
Återbetalning eller amortering i förtid

16,00 e /valuta
Avgiftsfritt

Bankgarantier
För privatkundernas bankgarantier tillämpas tariffen för företagskunder
med de undantag som nämns nedan.
Om en kund inte betalar bankgarantiprovisionen inom utsatt tid, tas ut
för varje påminnelse och meddelande i enlighet med borgenslagen
som ges
till kunden eller till någon annan ansvarig per telefon eller skriftligt

5,00 euro
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Sparande och placering
Placeringsfonder
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan ett arvode ändå tas ut och
som provisionsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, pris per timme
I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.
OP-placeringsfonder
Tecknings-, bytes- och inlösenprovisionen för OP-Placeringsfonderna
debiteras enligt den tariff som publicerats i OP-Fondbolaget Ab:s
officiella fondprospekt.
Andra placeringsfonder
Tecknings-, bytes- och inlösenprovisioner för andra placeringsfonder
(J.P. Morgan och Fidelity) som förmedlas av OP-Fondbolaget tas ut
enligt OP-Fondbolaget Ab:s tariff.

100,00 euro
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Aktieförmedling
Aktieförmedling
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan ett arvode ändå tas ut och
som provisionsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, pris per timme

100,00 euro

Aktieförmedling / Helsingfors och Stockholm
För förmedling av aktier och optionsbevis debiteras köparen och
säljaren med förmedlingsprovision på köpesumman för varje slag och
order

Ändring av order

förmedlingsprovision
1,0 %, dock minst
24,00 e och
expeditionsavgift
8,00 e
8,00 euro

Order via nättjänsten / Helsingfors och Stockholm
För förmedling av aktier och optionsbevis debiteras köparen och
säljaren på köpesumman för varje slag och order

förmedlingsprovision
0,20%, dock minst
8,00 e.
Ägarkundernas
förmedlingsprovision
0,18%, dock minst
8,00 e

Om kundens förmedlingsprovisioner i nättjänsten är större än 150,00
e/kalenderkvartal, är courtaget för följande kalenderkvartal

förmedlingsprovision
0,18%, dock minst
8,00 e

Om kundens förmedlingsprovisioner i nättjänsten är större än 500,00
e/kalenderkvartal, är courtaget för följande kalenderkvartal

förmedlingsprovision
0,15%, dock minst
5,00 e

Om kundens förmedlingsprovisioner i nättjänsten är större än 1000,00
e/kalenderkvartal, är courtaget för följande kalenderkvartal

förmedlingsprovision
0,10%, dock minst
5,00 e

Om kundens förmedlingsprovisioner i nättjänsten är större än 2500,00
e/kalenderkvartal, är courtaget för följande kalenderkvartal

förmedlingsprovision
0,05%, dock minst
3,00 e

Aktieförmedling / övriga länder
OP Företagsbanken förmedlar affärer med utländska värdepapper
För förmedling av utomlands noterade aktier debiteras köparen och
säljaren med förmedlingsprovision på köpesumman för varje slag och
order.
Norge, Danmark, Tyskland/Xetra, Frankrike, Holland

1,0 %, dock minst
24,00 e och
expeditionsavgift
12,00 e

Storbritannien, Belgien, Portugal, Italien, Spanien, Schweiz, USA
(NYSE, Nasdaq, AMEX), Kanada

1,0 %, dock minst
24,00 e och
expeditionsavgift
18,00 e
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Estland, Lettland, Litauen

1,0 %, dock minst
24,00 e och
expeditionsavgift
18,00 e och den
utländska
förmedlarens
kostnader

Övriga aktiemarknader

1,0 %, dock minst
170,00 e och
expeditionsavgift
18,00 e och den
utländska
förmedlarens
kostnader

För särskilda åtgärder kan dessutom tas ut en åtgärdsprovision

30,00 - 255,00 e

Vid valutaväxling används den kurs för respektive valuta som OP
Företagsbanken noterar.
Order via nättjänsten / Utlandet
Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, USA, Storbritannien,
Belgien, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Kanada
För förmedling av aktier och optionsbevis debiteras köparen och
säljaren på köpesumman för varje slag och order

förmedlingsprovision
0,20%, dock minst
12,00 e

Om kundens förmedlingsprovisioner i nättjänsten är större än 150,00
e/kalenderkvartal, är courtaget för följande kalenderkvartal

förmedlingsprovision
0,18%, dock minst
12,00 e

Om kundens förmedlingsprovisioner i nättjänsten är större än 500,00
e/kalenderkvartal, är courtaget för följande kalenderkvartal

förmedlingsprovision
0,15 %, dock minst
12,00 e

Om kundens förmedlingsprovisioner i nättjänsten är större än 1000,00
e/kalenderkvartal, är courtaget för följande kalenderkvartal

förmedlingsprovision
0,10%, dock minst
12,00 e

Om kundens förmedlingsprovisioner i nättjänsten är större än 2500,00
e/kalenderkvartal, är courtaget för följande kalenderkvartal

förmedlingsprovision
0,05%, dock minst
12,00 e

Förmedling av teckningsrätter
För förmedling av teckningsrätter debiteras köparen och säljaren med
provision på köpesumman för varje slag och order nyemission

1,0 %, dock minst
16,00 e

Förmedling av obligationer och direkthandel
För förmedling av obligationer debiteras köparen och säljaren med
provision på köpesumman för varje slag och order

1,0 %, dock minst
24,00 e och
dessutom en
expeditionsavgift för
varje slag och order
8,00 e
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Övriga avgifter för värdepappersförmedling
Dröjsmålsavgift av kunden för försenad betalning

100,00 euro

Förhöjd orderprovision för täckningsköp för kundens räkning

250,00 euro

Bekräftelse på papper, då kunden har ett nättjänstavtal

2,50 euro
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Förvaringstjänster
Förvaringstjänsten baserar sig på ett avtal mellan kunden och banken.
Den som erbjuder tjänsten förbinder sig att förvara och förvalta den
förmögenhet som lämnats i ett värdepappersförvar och på ett
värdeandelskonto i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren för OPFörvaringstjänsten. Beräkningsperioden för förvaringstjänsterna är en
kalendermånad. Avgifterna debiteras månatligen. Vid beräkningen av
förvaringsprovisioner är OP-Fondbolaget Ab:s fondandelar,
Andelsbankernas andelsbevis, Fidelitys fondandelar och JPMorgans
fondandelar avgiftsfria.
I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.
Provisionerna i anslutning till utländska värdepapper delas in i
prisgrupper enligt land.
Prisgrupp 1: Sverige, Norge, Danmark
Prisgrupp 2: Schweiz, + av EU-länderna: Belgien, Italien, Luxemburg,
Spanien, Österrike
Prisgrupp 3: Australien, Hongkong, Island, Japan, Mexiko*,Nya
Zeeland, Portugal, Singapore, Sydafrika
* Placeringar på marknaden kräver att ett kundspecifikt
värdeandelskonto öppnas. Ta kontakt med OP Företagsbanken/
Värdepappersförvar, tfn 010 252 7040
Prisgrupp 4: Utländska obligationslån emitterade i Euroclear
Prisgrupp 5: Brasilien*, Grekland*, Filippinerna, Indonesien*, Indien*,
Kina*, Korea*, Malaysia, Polen*, Taiwan*, Thailand, Tjeckien*,
Turkiet*, Ungern*
* Placeringar på marknaden kräver att ett kundspecifikt
värdeandelskonto öppnas. Ta kontakt med OP Företagsbanken/
Värdepappersförvar, tfn 010 252 7040
Prisgrupp 6: Övriga länder
Prisgrupp 7:Argentina*, Chile*, Egypten*, Israel*, Marocko*,
Rumänien*, Ryssland
Prisgrupp 8: Frankrike, Nederländerna, Tyskland
Prisgrupp 9: Irland, Kanada, Storbritannien, USA
Prisgrupp 10: Estland, Lettland, Litauen
Förvaringsprovisioner för inhemska värdepapper
Förvaringsprovisionerna för värdeandelar och värdepapper baseras på
fast prissättning
Basförvar per månad (inkl. moms)

om endast avgiftsfria slag under månaden

1,60 e, avgiftsfria,
om provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal
Avgiftsfritt
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Placeringsportfölj per månad (inkl. moms)

2,40 e, avgiftsfria,
om provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

om endast avgiftsfria slag under månaden (inkl. moms)

1,60 e, avgiftsfria,
om provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Aktivportfölj per månad (inkl. moms)

2,40 e, avgiftsfria,
om provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e /
föregående
kalenderkvartal

om endast avgiftsfria slag under månaden (inkl. moms)

1,60 e avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Förvar hos OP-Private-portföljförvaltning per månad (inkl. moms)

2,40 e avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

om endast avgiftsfria slag under månaden (inkl. moms)

1,60 e, avgiftsfria,
om provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Pensionsförvar per månad (inkl. moms)

2,60 euro

om endast avgiftsfria slag under månaden

Avgiftsfritt

Förvaringsprovisioner för utländska värdepapper
Förvaringsprovision enligt värde per år
Prisgrupp 1 (inkl. moms)

0,100 %

Prisgrupp 2 (inkl. moms)

0,100 %

Prisgrupp 3 (inkl. moms)

0,100 %

Prisgrupp 4 (inkl. moms)

0,100 %

Prisgrupp 5 (inkl. moms)

0,47 %

Prisgrupp 6 (inkl. moms)

0,47 %

Prisgrupp 7 (inkl. moms)

0,47 %

Prisgrupp 8 (inkl. moms)

0,100 %
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Prisgrupp 9 (inkl. moms)

0,100 %

Prisgrupp 10 (inkl. moms)

0,231 %

Prissättning på basis av förmögenhetens värde
Alternativt kan förvaringsprovisionen fastställas kundvis på basis av
förmögenhetens värde. Provisionen baseras på det genomsnittliga
förvarsvärdet på värdepappren under beräkningsperioden (en månad).
Genomsnittligt värde per månad på förmögenhet i förvar (inkl. moms).
Förvaringsprovisionen tas inte ut för förvar som endast innehåller
avgiftsfria slag.
Förvaring av penningmarknadsinstrument (inkl. moms)

Förvarsspecifik

0,007440 %

Registrerings-/clearingprovisioner för inhemska värdepapper
Affärer som förmedlats av OP Företagsbanken, tillägg/uttag

Avgiftsfritt

OP-Fondbolagets fondandelar, tillägg/uttag

Avgiftsfritt

Clearing av penningmarknadshandel (inkl. moms)

5,00 euro

Överföring av penningmarknadshandel (inkl. moms)

6,20 euro

Ökning/minskning i värdepappersförvaret hos OP/kontoförvaltare
Tillägg av obligationer, aktier och andelar i placeringsfonder som inte
förvaltas av OP-Fondbolaget Ab

Avgiftsfritt

Uttag av obligationer, aktier och andelar i placeringsfonder som inte
förvaltas av OP- Fondbolaget Ab (inkl. moms)

5,00 euro

Registrering av börsaffärer eller teckningar som inte förmedlats av OP
Företagsbanken (inkl. moms)

25,00 euro

Clearingprovisioner för utländska värdepapper
Köp, försäljningar, tillägg och minskningar
Prisgrupp 1

9,00 euro

Prisgrupp 1: Avgiftsfri clearing om affären förmedlas av OP
Företagsbanken
Prisgrupp 2

25,00 euro

Prisgrupp 2: Avgiftsfri clearing om affären förmedlas av OP
Företagsbanken
Prisgrupp 3

35,00 euro

Prisgrupp 3: Avgiftsfri clearing om affären förmedlas av OP
Företagsbanken
Prisgrupp 4

12,00 euro

Prisgrupp 5

100,00 euro

Prisgrupp 6

100,00 euro

Prisgrupp 7

100,00 euro

Prisgrupp 8

15,00 euro

Prisgrupp 8: Avgiftsfri clearing om affären förmedlas av OP
Företagsbanken
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Prisgrupp 9

15,00 euro

Prisgrupp 9: Avgiftsfri clearing om affären förmedlas av OP
Företagsbanken
Prisgrupp 10
Depåbevis ändring/byte (inkl. moms)

25,00 euro
123,00 euro

Ändring av ett värdepapper som är föremål för offentlig handel i
utlandet till ett depåbevis som är föremål for offentlig handel i Finland/
order/slag.
Ändring av ett depåbevis som är föremål for offentlig handel i Finland
till ett värdepapper som är föremål för offentlig handel i utlandet/order/
slag.
Återindrivningsprovision för skatt som innehållits till för stort belopp i
utlandet (inkl. moms)

200,00 euro

Överföring mellan värdeandelskonton
Överföring mellan kundens konton inom OP Gruppen

Avgiftsfritt

Överföring av enskilda värdeandelar till ett annat konto än ett eget
(t.ex. arv, gåva) (inkl. moms)

5,00 euro

För överföring av enskilda värdeandelar till ett eget konto hos en
annan kontoförvaltare tas ut per värdepappersslag (inkl. moms)

25,00 euro

Överföring från ett konto hos en annan kontoförvaltare till ett konto hos
OP Företagsbanken Abp:s kontoförvaltare (s.k. överföring av hela
kontot) (tas vid behov ut av kunden) (inkl. moms)

30,00 euro

Överföring till ett konto hos en annan kontoförvaltare från ett konto hos
OP Företagsbanken Abp:s kontoförvaltare (s.k. överföring av hela
kontot)

avgiftsfritt

Överföring av utländska värdepapper
Överföring mellan kundens konton inom OP Gruppen, överföring till en
annan förvarsbank eller mottagning från en annan förvarsbank
Prisgrupp 1 (inkl. moms)

9,10 euro

Prisgrupp 2 (inkl. moms)

25,20 euro

Prisgrupp 3 (inkl. moms)

35,30 euro

Prisgrupp 4 (inkl. moms)

12,10 euro

Prisgrupp 5 (inkl. moms)

100,80 euro

Prisgrupp 6 (inkl. moms)

100,80 euro

Prisgrupp 7 (inkl. moms)

100,80 euro

Prisgrupp 8 (inkl. moms)

15,10 euro

Prisgrupp 9 (inkl. moms)

15,10 euro

Prisgrupp 10 (inkl. moms)

25,20 euro

Om det är frågan om mottagning av ett fysiskt värdepapper, tas
dessutom ut kostnader för porto, försäkringar och den utländska
förvarsbankens kostnader.
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Registrering av en rättighet eller begränsning
Registrering av utmätning, säkringsåtgärd, konkurs eller
förmyndarskap på ett värdeandelskonto
Registrering, ändring eller slopning av rätt till avkastning el. dyl. som
riktar sig till värdeandelar (inkl. moms)

avgiftsfritt
10,00 euro

Förteckningar, intyg, notor och kundrapporter
Rapporter om värdepappersförvaret på papper, om användaren har
nättjänstavtal, pris per rapport/nota

2,50 euro

En extra eller från det normala avvikande förmögenhetsförteckning och
ett värdeandelskontobesked från OP Företagsbankens kontoförvaltare
(inkl. moms)

10,00 euro

En extra kundrapport som inte ingår i tjänsten (inkl. moms)

20,00 euro

För intyg, notor eller källskattemeddelanden som skrivs ut separat
debiteras de faktiska arbetskostnaderna, dock minst (inkl. moms)

10,00 euro

Pantsatt värdeandelskonto och förvar
Pantsättning för andelsbanken per månad

2,80 euro

Pantsättning för tredjeman per månad (inkl. moms)

3,60 euro

Förvaltning av värdepappersportfölj
För värdepappersportföljer som förvaltas av OP Företagsbanken eller
andelsbanken debiteras av kunden en portföljförvaltningsprovision som
avtalas separat.
Dokumentförvar
Dokument, såsom övriga depositionsbevis, köpebrev,
bouppteckningsinstrument, arvskiftesinstrument, bostadsaktiebrev
samt efter 1.4.2017 upprättade testamenten per dokument och månad
(inkl. moms)

1,80 euro

För överlåtelse av dokument debiteras åtgärdsprovision för varje
transaktion (inkl. moms)

5,00 euro

Bankfack
Andelsbanken hyr ut bankfack till kunderna för förvaring av
värdepapper och värdeföremål. För ett bankfack tas ut månadshyra
enligt fackets inre höjd.
Fackets inre höjd 0 - 100 mm (inkl. moms)

5,00 euro

Fackets inre höjd 101 - 350 mm (inkl. moms)

10,00 euro

Fackets inre höjd 351 - 600 mm (inkl. moms)

15,00 euro

Om ett föremål som ska förvaras inte ryms i ett bankfack och
andelsbanken vill ta emot föremålet för förvaring, debiterar banken
provision enligt det angivna värdet för föremålet (inkl. moms)
För byte av lås på bankfack debiteras utöver de faktiska kostnaderna
(Faktiska kostnader är bl.a. priset för låset och andra delar som
behövs samt arbetskostnaderna) (inkl. moms)

minst 8,00 e

25,00 euro
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Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan ett arvode ändå tas ut och
som provisionsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, pris per timme

100,00 euro
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Marknadsinformation i nättjänsten
Andelsbanken erbjuder placerarna information i realtid och nyttiga
analyser och översikter från experter som stöd för placeringsbesluten.
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan ett arvode ändå tas ut och
som provisionsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, pris per timme

100,00 euro

I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.
Kursinfo i realtid - 1 orderdjup (inkl. moms)

2,40 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Kursinfo i realtid - 5 orderdjup (inkl. moms)

5,00 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Nyheter i realtid (inkl. moms)

5,00 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Placeringsanalys på nätet (inkl. moms)

0,20 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Handelsterminalen OP-eTrader, inkl. avgiftsfritt förvar, kursinfo i realtid
5 orderdjup, placeringsanalys på nätet och nyheter i realtid (inkl.
moms).

35,00 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 1000 e/
föregående
kalenderkvartal

Tjänstekoncept för aktieplacerare
Tjänstekonceptet för sparare (inkl. moms)

2,60 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal
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Tjänstekonceptet för placerare (inkl. moms)

5,00 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Valbara tilläggstjänster till tjänstekonceptet för placerare
Kursinfo i realtid - 5 orderdjup (inkl. moms)

5,00 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Nyheter i realtid (inkl. moms)

5,00 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 500 e/
föregående
kalenderkvartal

Tjänstekonceptet för aktiva handlare (inkl. moms)

35,00 e/mån,
avgiftsfria, om
provisionerna för
aktieförmedling har
överstigit 1000 e/
föregående
kalenderkvartal
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Emissions- och inlösningstjänster
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan ett arvode ändå tas ut och
som provisionsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, pris per timme

100,00 euro

I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.
Teckningar och inlösning av kuponger
Då andelsbanken är teckningsställe för obligations-, konverteringseller optionslån eller inlösningsställe för kuponger, debiteras ingen
tecknings- eller inlösenprovision.
Om den som verkställer teckningen eller betalar inlösningen inte
betalar provision till den bank som utfört ordern, debiteras kunden för
varje order utöver eventuella portokostnader (inkl. moms).

avgifsfritt

11,00 euro

Aktieemissioner, utbyte av aktiebrev och talonger samt utdelningar
Då andelsbanken är teckningsställe vid aktieemission, utbytesställe för
aktiebrev och talonger eller inlösningsställe för utdelning, debiteras
ingen tecknings-, utbytes- eller inlösenprovision.
Om den som verkställer, byter ut eller betalar inlösning inte betalar
provision till den bank som utfört ordern, debiteras kunden för varje
order utöver eventuella portokostnader (inkl. moms).

avgifsfritt

10,00 euro

Aktieteckningar i aktieemissioner som arrangeras av andra
Då en teckning görs för en kunds räkning per aktieslag, och OP
Gruppen inte är teckningsställe (inkl. moms) (expeditionsavgiften
debiteras manuellt i samband med teckningen).

25,00 euro

Uppdelning av aktiebrev, interims- och teckningsbevis
Om interimsbevis, aktiebrev, teckningsbevis för obligationer eller en
placeringsfonds andelsbevis delas upp i flera mindre, debiteras de
faktiska kostnaderna och för varje ny handling (inkl. moms).

1,60 e/st. (dock minst
10,00 e)

Registrering av aktier
För registrering av aktier i aktieägarens namn debiteras de faktiska
kostnaderna och för varje aktiebrev (inkl. moms)
Om registreringen kräver särskilda åtgärder, också i anslutning till
yrkesmässigt bedriven verksamhet, debiteras provision enligt de
faktiska arbetskostnaderna och de faktiska kostnaderna.

1,00 e/st. (dock minst
10,00e)
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OP-pensionsbesparing
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan ett arvode ändå tas ut och
som provisionsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, pris per timme

100,00 euro

I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är
den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.
Värdepappershandel-, clearing- och förvaringsprovisioner debiteras
enligt gällande tariff
Kostnader för uppsägning och överföring av avtalet

De faktiska direkta
kostnaderna för
uppsägning och
överföring

Åtgärdsprovision för utbetalning av pensionsbesparing under
pensionstiden:
- enligt betalningsplan eller som självbetjäning

2,00 e /betalning

- betalning på ett kontor eller via telefontjänsten

4,00 e /betalning
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Omistaja-asiakkuus
Omistaja-asiakkuus
Osuuspankin jäsenosuusmaksu
Liittymällä pankkimme omistaja-asiakkaaksi omistat osan pankkiasi ja
hyödyt keskittämiseduista. Osuusmaksu on kertasijoitus eikä erillistä
vuosimaksua ole.
Omistaja-asiakkaana voit saada alennuksia pankkipalveluista ja
vakuutusmaksuista sekä hyötyä rahanarvoisista OP-bonuksista.
Jos joskus päätät luopua jäsenyydestäsi, saat osuusmaksun
kokonaisuudessaan takaisin lakisääteisen odotusajan jälkeen.

100,00 euro
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Juridiska tjänster
Juridiska tjänster
Alla pris är rekommendationspris som kan ändras beroende på
uppdragets art. Då beloppet på ett arvode bestäms, ska beaktas
mängden och arten av det arbete som utförts samt uppdragets
svårighetsgrad och värdet på det intresse som respektive fall gäller.
Utöver arvoden ska debiteras de direkta kostnader som ärendet ger
upphov till, såsom myndighetskostnader, kostnader för kopiering, resor
o.dyl. De juridiska tjänsterna är i regel mervärdesskattepliktiga. I ett
mervärdesskattepliktigt arvode ingår mervärdesskatt i enlighet med
den mervärdesskattelag som gäller.
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan ett arvode ändå tas ut och
som provisionsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, pris per timme

100,00 euro

Köpebrev för obebyggd jord- eller skogsbruksmark

450,00 euro

Köpebrev för obebyggd jord- eller skogsbruksmark

450,00 euro

Pris per timme för en jurist

190,00 euro

Dödande av handling
Upprättande av ansökan, inlämning till rätten, kungörelse och inlösning
av protokoll

250,00 euro

Kungörelse i Officiella Tidningen av ett depositionsbevis eller en
motbok som förkommit

200,00 euro

Anskaffning av handling
Som separat ärende i Finland

30,00 euro

Som separat ärende från utlandet

70,00 euro

För ett ärende som är anhängigt i Finland

20,00 euro

För ett ärende som är anhängigt från utlandet

60,00 euro

Ansökan hos myndighet

175,00 euro

Förmyndarärende
Upprättande av ansökan i ett intressebevakarärende

175,00 euro

Ansökan om förordnande av intressebevakare

175,00 euro

Upprättande av hyresavtal

300,00 euro

Hyresärenden

Lagfarts- och inteckningsärenden
Lagfart, fastställande

300,00 euro

Inskrivning av särskild rättighet

300,00 euro

Ansökan om inteckning. Om pantbreven är fler än 5, debiteras
dessutom en avgift enligt punkten Anskaffning av handling för varje
pantbrev

260,00 euro
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Samtidig lagfart och inteckning. Om man måste beställa fler pantbrev
än 5, debiteras dessutom en avgift enligt punkten Anskaffning av
handling för varje pantbrev
Ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev
Ändring, hävning eller dödande av inteckning

260,00 euro

50,00 euro
270,00 euro

Utskrifter ur fastighetsdatasystemet
(endast i anslutning till kunders uppdrag)
Lagfartsbevis

18,00 euro

Gravationsbevis

18,00 euro

Fastighetsregisterutdrag

18,00 euro

Fastighetsärenden
Jordlegoavtal

300,00 euro

Avtal om delning av besittningen

350,00 euro

Ansökan om fastighetsbildning

200,00 euro

Upprättande av överlåtelsehandling
Köpebrev för bostadsaktier

450,00 euro

Överlåtelsehandling för aktier eller annat lösöre

200,00 euro

Köpebrev för fastighet eller för outbrutet område (bebyggd eller som
ska bebyggas)

550,00 euro

Bytesbrev

700,00 euro

Gåvobrev, fastighet

400,00 euro

Gåvobrev, bostad

300,00 euro

Gåvobrev, lösöre

200,00 euro

Familje- och arvsärenden
Upprättande av testamente

330,00 euro

Upprättande av äktenskapsförord

200,00 euro

Inlämning av äktenskapsförord till rätten och avhämtning av protokoll

150,00 euro

Intressebevakningsfullmakt

270,00 euro

Upprättande av skuldebrev som ett separat ärende.

150,00 euro

Avtal i händelse av upplösning av äktenskap eller samboförhållande.
Arvodet beror på uppdragets art. Arvodet är dock alltid minst

350,00 euro

Avtal om att låta bli att tillämpa sambolagen

150,00 euro

Avvittring eller åtskiljande av egendom vid äktenskapsskillnad eller
upplösning av samboförhållande. Arvodet beror på uppdragets art.
Arvodet är dock alltid minst

450,00 euro

Avvittring av kvarlåtenskap och/eller avtal om arvskifte. Arvodet beror
på uppdragets art. Arvodet är dock minst lika stort som arvodet för
bouppteckning.
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Bouppteckning
Priserna är utgångspriser. Priserna höjs, om t.ex. det är exceptionellt
arbetsamt att skaffa en släktutredning eller om utredningen eller
värderingen av boets tillgångar är krävande.
I arvodet ingår bouppteckningsarvodet samt behövliga utredningar av
värdet på egendom, anskaffningar av handlingar och inlämningen av
bouppteckningsinstrumentet till arvskattenämnden samt fastställand
I den avlidnas och efterlevande makens förmögenhet ingår endast
smärre penningmedel

550,00 euro

Den avlidnas och den efterlevande makens förmögenhet är sedvanlig,
till exempel en aktielägenhet och en fritidsbostad

750,00 euro

Den avlidnas och den efterlevande makens förmögenhet är större än
sedvanlig, till exempel placeringstillgångar

950,00 euro

Den avlidna och den efterlevande maken har betydande tillgångar som
hör till företagsverksamhet eller gårdsbruk
Delgivning av testamente, person á

1 500,00 euro
60,00 euro

Skatteärenden
Sökande av förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen

550,00 euro

Gåvoskattedeklaration

150,00 euro

Skatterättelseyrkande, skattebesvär eller bemötande

450,00 euro

RS-systemet
RS-systemet är ett system som bankerna iakttar då de förvarar
skyddsdokument för ett byggprojekt under byggnadsskedet på det sätt
som förutsätts i 2 kap. lagen om bostadsköp
Om banken beviljar ett bostadsaktiebolag kredit så att krediten helt
eller delvis ska återbetalas med medel som tas ut av aktieägarna efter
byggnadsskedet, ska den bank som beviljar krediten ta
skyddsdokumenten i förvar. Endast då flera depositionsbanker eller
kreditinstitut beviljar kredit, får stiftande delägare välja den bank eller
det kreditinstitut som får förvara skyddsdokumenten.
Enligt 2 kap. 7 lagen om bostadsköp har banken rätt att ta ut ett
skäligt arvode för tryckning av aktiebrev, förvaring av skyddsdokument,
aktiebrev och pantbrev, för förande av den förteckning
som nämns i 2 kap. 15 och för andra motsvarande uppgifter av
aktiebolaget. För intyg och kopior tas ut ett arvode av den som begär
dem.
RS-systemet: Förvarings- och förvaltningsprovision
Provisionen fastställs på basis av de totala anskaffningskostnaderna.
Banken, den stiftande delägaren och bostadsaktiebolaget avtalar om
RS-arvodet och tidpunkten för betalningen av det i RS-avtalet.

För uppgifter som
ansluter sig till
förvaringen av
skyddsdokument ska
alltid uppbäras
mervärdesskatt
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RS-arvodet bestäms på basis av de totala anskaffningskostnaderna
Anskaffningskostnader (från ekonomiplanen) - högst 590 000,00 e,
förvarings- och förvaltningsprovision

Förvarings- och
förvaltningsprovision
0,5 % + moms

Anskaffningskostnader (från ekonomiplanen) - utöver det ovan
nämnda på den del som överstiger 1 995 000,00 e, förvarings- och
förvaltningsprovision

Förvarings- och
förvaltningsprovision
0,4 % + moms

Anskaffningskostnader (från ekonomiplanen) - utöver det ovan
nämnda på den del som överstiger 1 995 000,00 e, förvarings- och
förvaltningsprovision

Förvarings- och
förvaltningsprovision
0,3 % + moms

Anskaffningskostnader (från ekonomiplanen) minst dock alltid

2 000,00 e + moms

RS-systemet: Intyg, kopior och blanketter
RS 5 -intyg (intyg som ges panthavare) av den som beställer intyget

50,00 euro

Kopior av skyddsdokument

1,00 e/sida

Intyg som ges för skyddsdokument
Ekonomiplaneblanketten

15,00 e/intyg
1,00 euro

RS-systemet: Tryckning av aktiebrev
Arvode för tryckning av aktiebrev

350,00 euro
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Nättjänster och övriga tjänster
Nättjänster och övriga tjänster
OP-nättjänsten
Månadsavgift för OP-nättjänsten

2,70 euro

OP-nättjänstens månadsavgift för den som inte fyllt 26 år

Avgiftsfritt

Byte av användarkod på begäran av kunden

5,00 euro

Meddelande till banken
Ett meddelande till banken i OP-nättjänsten
Ett meddelande till banken som textmeddelande

Avgiftsfritt
priset på ett normalt
textmeddelande

Övriga
Besked om kundförhållande
Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en avgift ändå tas ut och
som avgiftsgrund kan till exempel användas den arbetstid som
använts. Värdet på tjänstemannens arbete, avgift per timme

30,00 euro
100,00 euro

