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Arvopaperikaupankäynti
Toimipisteissä
Helsingin Pörssissä noteeratut osakkeet ja merkintä-oikeudet
• Asiakkaalta perittävä palkkio kauppahinnasta per toteutunut toimeksianto
• Minimipalkkio per toteutunut toimeksianto
Panttaus
• Myynti Aktia Pankki Oyj:n lukuun pantatulta arvo-osuustililtä
• Mikäli mydään kolmannen osapuolen lukuun pantatulta arvo-osuustililtä,
peritään välityspalkkion lisäksi kirjausmaksua (sis. ALV 24 %) per
toteutunut toimeksianto
Markkinapaikalla muissa maissa noteeratut arvopaperit
• Asiakkaalta perittävä palkkio per toteutunut toimeksianto*
• Minimipalkkio per toteutunut kauppa**

1%
25,00 €
maksuton
30,00 €
1%
300,00 €

*Yksi toimeksianto saattaa johtaa useampaan kauppaan
**Palkkioon lisätään mahdolliset markkinapaikka- ja kaupankäyntikulut sekä verot

Kaupankäynti ulkomaisilla julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla joukkolainoilla
• Asiakkaalta perittävä palkkiohinta per toteutunut toimeksianto
• Minimipalkkio per toteutunut kauppa
Verkkopankissa
Helsingin Pörssissä noteeratut osakkeet ja merkintä-oikeudet
• Asiakkaalta perittävä palkkio kauppahinnasta, per toteutunut toimeksianto
• sekä tapahtumamaksu
• Minimipalkkio per toimeksianto
Muut palkkiot
Toimenpidemaksu (+ mahd. kolmannen osapuolet kulut).
• Käytetään mm. kattamaan arvopaperiostojen myöhäistyneiden maksujen
viivästyskorko- ja käsittelykulut sekä arvopaperimyyntien
toimitushäiriöiden osakelainaus- ja käsittelykulut.

1%
300,00 €

0,25 %
10,00 €
ei minimipalkkiota
165,00 €

Kaupankäynti Aktia Pankki Oyj:n liikkeeseenlaskemilla ja välittämillä ei julkisen
kaupankäynnin kohteena olevilla joukkolainoilla ja strukturoiduilla tuotteilla
Merkintä
• Debentuurilainat
• Strukturoidut tuotteet

maksuton
tuotekohtainen

Jälkimarkkinatoimeksianto
• Debentuurilainat
- Asiakkaalta perittävä palkkio kauppahinnasta per toimeksianto
- Minimipalkkio per toimeksianto
• Strukturoidut tuotteet
- Asiakkaalta perittävä toimenpidepalkkio per toimeksianto
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1%
100,00 €
100,00 €
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Mikäli myydään kolmannen osapuolen lukuun pantatulta arvo-osuustililtä,
peritään välityspalkkion lisäksi kirjausmaksua (sis. ALV 24%) per toimeksianto
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30,00 €

Kaupankäynti rahasto-osuuksilla
Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat tai markkinoimat sijotusrahastot
• Asiakkaalta peritään palkkio per toimeksianto Aktia Rahastoyhtiö Oy:n
kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.
Muut sijoitusrahastot
• Asiakkaalta peritään palkkio per toimeksianto ko. sijoitusrahaston
voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Säilytyspalvelut
Kotimaiset arvopaperit
Säilytyspalkkiot
• Arvo-osuustili/kk (1 milj. euroa ylittävistä säilytyksistä sovitaan
säilytyspalkkio tapauskohtaisesti)
• Paperimuotoiset arvopaperit/laji/kk ja muut asiakirjat/kpl/kk
• Minimipalkkio paperimuotoisten kotimaisten arvopaperien säilytykselle,
riippumatta lajien lukumäärästä/kk
• Aktia Pankki Oyj:n liikkeeseenlaskemat joukkolainat ja välittämät
strukturoidut tuotteet sekä Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat tai
markkinoimat sijoitusrahastot
Toimenpidemaksut/yksittäinen kirjaus/toimenpide
• Muun välittäjän kuin Aktia Pankki Oyj:n välittämän oston tai myynnin
kirjaus arvo-osuustilille (ei ALV)
• Siirto Aktia Pankki Oyj:ssä olevalta arvo-osuustililtä toiselle Aktia Pankki
Oyj:ssä olevalle arvo-osuustilille/vastaanottaja
• Siirto Aktia Pankki Oyj:ssä olevalta arvo-osuustililtä toisessa
tilinhoitajayhteisössä olevalle arvo-osuustilille/laji
• Paperimuotoisen arvopaperin tai asiakirjan otto säilytyksestä/laji
• Paperimuoroisen arvopaperin tai asiakirjan jättö säilytykseen/laji
• Merkintä osakeannissa
• Kolmannen osapuolen lukuun olevan panttauksen kirjaaminen, muutos
tai poisto
• Muiden oikeuksien kirjaaminen, muutos tai poisto*
• Lakisääteisten kirjausten (ulosmittaus, konkurssi, vajaavaltaisuus,
edunvalvonta) lisäys, muutos ja poisto
*Esim. tuotto-oikeuden ja tietojen saantioikeuden kirjaaminen.

Muut palvelut
• Ylimääräinen arvopapereita koskeva raportti
• Verovapaustodistuksen tilaaminen
• Jvk- ym. lainojen vanhentuneiden kuponkien lunastus/erä

Aktia Pankki Oyj
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00101 Helsinki
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3,00 €
1,50 €
5,00€
maksuton

20,00 €
25,00 €
25,00 €
15,00 €
15,00 €
maksuton
55,00 €
10,00 €
maksuton

20,00 €
100,00 €
55,00 €
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Ulkomaiset arvopaperit
Säilytyspalkkiot (vuotuinen säilytyspalkkio osakkeiden markkina-arvosta ja
joukko- ym. lainojen nimellisarvosta)
• Säilytyspalkkio
• Kuitenkin vähintään minimi/kk
Tapahtuma-/toimenpidemaksut ja muut palvelut
• Aktia Pankki Oyj:n välittämän kaupan kirjaus
• Muun kuin Aktia Pankki Oyj:n välittämän kaupan selvitys tai omaisuuden
siirto
• Osakkeiden siirto linkin kautta kotimaiselle arvo-osuustilille
Ulkomailla pidätetyn veron takaisinsaantihakemus tuntiveloituksen mukaan,
• Minimipalkkio
Palkkioiden periminen
Arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin säilytyspalkkiot veloitetaan laskutusjakson päätyttyä seuraavan kuukauden 10. päivänä tai mikäli se ei ole pankkipäivä, seuraavana pankkipäivänä asiakkaan kanssa sovitulta pankissa olevalta
hoitotililtä. Toimenpidemaksut veloitetaan viipymättä.
• Säilytys- ja toimenpidepalkkioiden laskutuslisä (peritään kun maksua ei
ole voitu veloittaa eräpäivänä)
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0,15 %
7,00 €
maksuton
40,00 €
125,00 €
100,00 €

6,00 €

Aktia PS
Säästämissopimuksen hallinnointikulut (ei ALV)
• Kulut/kk
Säästämissopimuksen toimenpidemaksut
• Ylimääräinen vuosiraportti/todistus
• Siirtomaksu

3,00 €
20,00 €
maksuton

Sijoittamiseen liittyvät toimenpidemaksut
• Katso Arvopaperikaupankäynti
Sijoituskohteiden hallinnointi- ja säilytyskulut
• Katso Säilytyspalvelut. Sijoitusrahastojen hallinnointi- ja säilytyskulut
peritään rahastoesitteidensä mukaisesti.

Tallelokero
Tallelokerot ovat poistuneet palveluvalikoimasta.
Pakkoavatun tallelokeron turvapussin luovutuksen yhteydessä veloitamme

120,00 €

Verollisten palvelujen hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %.
Mikäli hinnastossa mainitun palvelun hoitaminen edellyttää laajan asiakirja-aineiston tutkimista tai
palvelua ei ole hinnastossa erikseen mainittu, palvelusta veloitetaan todellisen työhön käytetyn ajan
mukaan tuntiveloitusta kultakin alkavalta tunnilta Aktia Pankki Oyj:n yleisen palveluhinnaston mukaisesti.
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