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Kortit 

Finnair Visa Credit /kk 6,00 € 

Rinnakkaiskortti / kk 2,50 € 

Käteisnostot 

Kortilla yhtenäisellä euromaksualueella 

Euromääräinen käteisnosto luottotililtä 2,00 € + 3 % määrästä 

Muut valuuttamääräiset käteisnostot luottotililtä 2,00 € + 3 % määrästä 

Käteisnostot oston yhteydessä (kauppias voi periä erillisen palkkion) 
Finnair Visa Credit-kortilla 

K-ruokakaupat ja R-kioski

2,00 € + 3 % määrästä 

Kortilla yhtenäisen euromaksualueen ulkopuolella 
Käteisnosto maksukortilla luottotililtä 

Muussa valuutassa kuin euroissa tehdyt ostot maksukortilla muutetaan euroiksi Visa Internationalin käyttämällä 
valuutan tukkukurssilla, johon lisätään enintään 2,75 prosentin valuuttalisä. Kurssi määräytyy sen päivän mukaan, 
jolloin tapahtuma välittyy sen vastaanottaneelta luottolaitokselta Visa Internationalille. 

2,00 € + 3 % määrästä 

Kortteihin liittyvät maksut 

Oma valintaisen PIN -tunnuksen uudelleen tilaus 10,00 € 

Oma valintaisen PIN -tunnuksen näyttäminen Finnair Visa sovelluksessa 0,00 € 

Järjestelmän kautta PIN-tunnuksen uudelleen tilaus 10,00 € 

Järjestelmän kautta tilattu PIN-tunnuksen näyttäminen Finnair Visa sovelluksessa 0,00 € 

Kortin kuriiritoimitus ulkomaille, veloitetaan luottotililtä 60,00 € 

E-lasku 0,00 € 

Luottokorttilasku paperisena / kpl (kortinhaltijalla verkkopankkisopimus) 3,00 € 

Laskukopio 5,00 € 

Laskun uudelleen lähettäminen 5,00 € 

Maksumuistutus 5,00 € 

Kortin poisottopalkkio 120,00 € 

Uusi kortti kadonneen tai rikkoutuneen kortin tilalle 10,00 € 

Uusi kortti nimenmuutoksen johdosta 10,00 € 
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Lyhennysprosentin tai maksuvapaiden kuukausien muutos 0,00 € 

Luottolimiitin muutos 0,00 € 

Kirjallinen selvitys luottotilin tapahtumista tuntiveloituksen mukaan,  
kuitenkin vähintään 20,00 € 

Kortin luottotililtä pyydetyn ylimääräisen saldon palautus 30,00 € 

Kortin luottotilille tehdyn viitteettömän suorituksen käsittely 20,00 € 

Hätäkäteispalvelu ulkomailla 10,00 € + 3 % määrästä 

Luotto-ominaisuuden käytöstä perittävät maksut 
 Viitekorko Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saatavilla pankin toimipaikoissa ja 

pankin verkkosivuilla. 
 Marginaali 
 Luottolimiitti 
 Tilinhoitopalkkio/lasku 

Korttiluottotilin laskutuskausi päättyy pääsääntöisesti kuukauden 13. päivänä, kun laskun eräpäiväksi on valittu 
kuukauden viimeinen päivä ja kuukauden kolmanneksi viimeisimpänä päivänä, kun eräpäiväksi on valittu 
kuukauden 15. päivä. 

Kortin luotto-ominaisuuden osalta todellinen vuosikorko ja maksettava luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 
lasketaan olettaen, että luottomäärä on 2 000 euroa, luottoaika on yksi vuosi ja luotto on nostettu kokonaan, 
luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman 
määräisenä eränä kuukauden välein. Luoton korko on 3 kk euribor + 10,0 %, tilinhoitopalkkio 3,90 euroa/lasku ja 
kuukausimaksu 6 euroa. Todellinen vuosikorko on 20,86 % (laskettu 01/2022, 3 kk euribor -0,57 %) ja maksettava 
yhteismäärä on 2 211,07 euroa edellä mainituilla oletuksilla. Esimerkkilaskelmassa käytetty korko perustuu 
myönnettyjä luottoja koskevaan edustavaan laskelmaan. 

 
 

Euribor 3 kk 
10,00 % 

2 000 € - 20 000 € 
3,90 € 

 


