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Allmänt
Denna prislista tillämpas på privatpersoners lån, konton med kredit, limiter,
bankgarantier, bankgarantilimiter och säkerheter i anslutning till ovannämnda
avtal. Om en privatpersons lån, konto med kredit, limit, bankgaranti eller säkerhet
hänför sig till finansiering av personens näringsverksamhet tillämpas prislistan för
företag och samfund.
Priserna uppges utan skatt.

Konsumtionskrediter som tas fr.o.m. 1.9.2019
För konsumtionskrediter som tas fr.o.m. 1.9.2019 debiteras enbart en månatlig
upprätthåll-nings- och grundningsavgift
Ändring på betalplan

10,00 €/mån
0,00 €

Bolån, samt innan 1.9.2019 tagna konsumtionskrediter:
Expeditionsavgifter och intyg
Expeditionsavgifter

Expeditionsavgift uppbärs i samband med beviljande av lån, förnyelse av lån,
bankga-ranti/bankgarantilimit eller förlängning av densamma, öppning, ändring
eller förnyelse av konto med kredit eller kreditlimit.

minst 400,00 €

Expeditionsavgift uppbärs inte för lån som har förmedlats ur statsmedel.
Dessutom uppbärs separat expeditionsavgift för varje tredjemanspant eller
borgensman

34,00 €

Studielån

Aktia Varainhoito Oy
PL 714

minst 125,00 €

00101 Helsinki
Puh. 010 247 5000

Y-tunnus 1110152-8
www.aktia.fi
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I särskilt krävande ärenden som gäller lån, konto med kredit, limit eller
bankgaranti uppbärs expeditionsavgift enligt överenskommelse.
Intyg och övriga kostnader
Intyg över betalda räntor i nätbanken då lånet debiterats automatiskt från konto
och kunden har ett giltigt nätbanksavtal 31.12

avgiftsfritt

Intyg över betalda räntor, då lånet debiterats automatiskt från konto och kunden
inte har ett giltigt nätbanksavtal 31.12.

avgiftsfritt
10,00 €

Ränteintyg som kontorsarbete
För övriga intyg samt utredningar över ansvar och säkerheter uppbär banken de
faktiska kostnaderna.

minst 10,00 €

Kostnader för postning, kopiering och fax se Prislista – allmänna tjänster
För separat utredning på kundens begäran eller annan separat utredning se
Prislista – allmänna tjänster

Ändringar i lånets ränta
Byte av referensränta
Byte av referensränta under lånetiden
På kontoret
I nätbanken

minst 170,00 €
minst 120,00 €

För byte av räntebidning för lån som bundits till minst tre års fast ränta eller
ränteperiod debiteras därtill kostnaderna för avveckling av återfinansieringen,
såsom uppges i punkt Förtida återbetalning av lånet eller en del av lånet i
prislistan för lånatjänster.
På konsumtionslån som beviljas som limitkrediter uppbärs limitränta på det i förskott beviljade beloppet

Enligt avtal

Dellyft av lån
Lånelyft
För dellyft efter den första delen debiteras
Dellyft för konsumtionskrediter fr.o.m. 1.9.2019

Aktia Varainhoito Oy
PL 714

00101 Helsinki
Puh. 010 247 5000

20,00 €/ del
0,00 €/ del

Y-tunnus 1110152-8
www.aktia.fi
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9,00 €/ lyft

Lånet kan på kundens begäran lyftas i flera delar.
Hela lånet ska lyftas inom tre månader från att skuldebrevet undertecknats om
annat inte överenskommits med banken.
Om lånet har fast ränta eller ränteskydd, ska hela lånet lyftas på en gång.

Återbetalning av lån
Lån som debiteras automatiskt
Bolån för anskaffning av egen bostad
avtal som träder i kraft fr.o.m. 1.7.2016

1,70 €
2,30 €

Konsumtionslån som har lyfts 1.9.2019-

10,00 €

Konsumtionslån som har lyfts 1.12.2010-1.9.2019

3,00 €

Konsumtionslån som har lyfts före 1.12.2010

1,70 €

Studielån med statsborgen

1,70 €

Betalningsavi för betalning av lån
Betalningsavi för amortering, räntebetalning eller för att lånet förfaller
Studielån, meddelande om kapitalisering av räntan

5,00 €
avgiftsfritt

Förtida återbetalning av lånet eller en del av lånet
Privatpersons lån som har lyfts före 1.12.2010
När en privatperson betalar ett lån eller en del av det i förtid uppbär banken
kostnaderna för avveckling av återfinansieringen om det beviljade lånet
överstiger 16.818,79 € och har fast ränta eller en räntebestämingsperiod på
minst 3 år.
Kompensationen som uppbärs motsvarar högst skillnaden mellan räntan enligt
skuldebre-vet och räntan på ett motsvarande nytt lån för den återstående
lånetiden när det gäller ett lån med fast ränta och för den återstående
räntebestämningsperioden när det gäller ett lån som är bundet till referensränta.
Privatpersons bolån som har lyfts 12.2010 eller senare/Bostadskredit enligt
konsumentskyddslagen
När en privatperson återbetalar ett bolån eller en del av det i förtid, uppbär
banken av ho-nom den förlust som förorsakats av att ränteläget sjunkit som

Aktia Varainhoito Oy
PL 714

00101 Helsinki
Puh. 010 247 5000
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kompensation om det beviljade lånet uppgår till över 20.000 € och räntan på
lånet är fast eller räntebestämningsperioden för referensräntan är minst 3 år
Privatpersons lån som inte är bolån, lånet har lyfts 1.12.2010 eller senare
När en privatperson återbetalar ett lån eller en del av det i förtid uppbär banken
av honom en kompensation om låneräntan inte är bunden vid en referensränta
(fast ränta). Kompensationsbeloppet är en procent av lånebeloppet eller, om det
vid tiden för den förtida betalningen återstår mindre än ett år tills kreditavtalet
löper ut, en halv procent av det återbetalda lånebeloppet. Som kompensation
uppbärs dock högst räntan för tiden mellan den förtida återbetalningen och den
tidpunkt då kreditavtalet upphör att gälla.
Banken uppbär ingen kompensation om högst 10.000 € av lånet återbetalats i
förtid under det senaste året eller om återbetalningen görs med stöd av en
låneskyddsförsäkring

Övriga lånekostnader
Byte av förfallodag eller debiteringskonto för återkommande betalning
På kontoret
I nätbanken
Ändring av betalningsplan
På kontoret
I nätbanken
Ovanstående kostnader debitera inte för ändring av studielån

40,00 €
avgiftsfritt
minst 170,00 €
minst 120,00 €

Skuldebrev, betalningsplan eller dokument om ändring av lånevillkoren
skickas till annat kontor eller annan bank för att undertecknas av gäldenär
eller delaktig.
Därtill debiteras kostnaderna som den andra banken eller det andra kontoret
fakturerat

150,00 €

Transport av skuldebrev
Om skuldebrev transporteras på annan bank uppbärs för transporten
Därtill uppbärs postningskostnaderna.

150,00 €

Konto med kredit eller annan kreditlimit
Limitprovision
För det beviljade kreditbeloppet uppbärs årlig limitränta kvartalsvis i förskott

2,0/4,0%

Sänkning av kreditgräns för konto med kredit eller limit

120,00 €
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Bankgaranti, Bankgarantilimit
Garantiprovision
För bankgaranti uppbärs en med kunden överenskommen årlig garantiprovision
enligt det belopp som banken vid var tid har vetskap om. Garantiprovisionen
debiteras i förskott för varje tremånadersperiod eller en del av den åt gången.

minst 2,0%

Aviseringskostnader
Avibrev om att garantiprovision förfaller

5,00 €

Automatisk debitering av garantiprovision

1,70 €

Ändringar
För förlängning, höjning eller ändring av en garanti uppbärs de faktiska
kostnaderna, dock minst

Aktia Varainhoito Oy
PL 714

00101 Helsinki
Puh. 010 247 5000

120,00 €

Y-tunnus 1110152-8
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Säkerheter
Byte av säkerhet eller borgensman
För konsumtionskrediter som tagits fr.o.m. 1.9.2019 debiteras ingen avgift för
byte av sä-kerhet eller borgensman.
Beställ intyg
T.ex. brandförsäkringsintyg, disponentintyg, lagfart, gravationsbevis,
fastighetsregisterutdrag. Därtill uppbärs den avgift som intygets utfärdare
debiterat.

minst 200,00 €

10,00 €

Kostnader och provisioner för förvar och skötsel av panten

Ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev

50 €
Dessutom uppbärs
verkliga myndighetsavgifter

Byte av skriftligt pantbrev till elektronisk form

50 €
Dessutom uppbärs
verkliga myndighetsavgifter

Registrering av fång (t.ex. aktielägenhet)

100,00 €

Avtal om efterpant (efterpant ges)

200,00 €

Registrering av äganderätten till aktielägenhetsregistret

100,00 €

Registrering av pantsättningen till aktielägenhetsregistret

100,00 €

Avlägsnande av pantsättningsanteckningen från aktielägenhetsregistret

50,00 €

Övriga avgifter och omkostnader
För skötsel av aktier och andra värdepapper eller andelar som lämnats som
säkerhet upp-bärs samma avgifter som för värdepappersförvar.
På inteckningssäkerheter tillämpas dessutom avgifter för juridiska tjänster
Om en annan bank debiterar kostnader vid överlåtelse av pant, debiteras
kostnaderna som den andra banken fakturerat.
Ifall banken agerar som ombudsman i ärende som berör säkerhet, debiterar vi
möjliga myndighetskostnader
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Aktia Bolånegaranti
För Aktia Bolånegaranti uppbärs i samband med att lånet lyfts som
expeditionsavgift en bolånegarantiavgift och en uppläggningsprovision.
Bolånegaranti
Sammanräknad andel av lån som ingår i bolånehelheten av det skuldfria värdet
av bosta-den som ställts som primär säkerhet (belåningsgrad)
70 % - 85 %
70 % - 90 %
70 % - 95 %
70 % - 100 %

Provision i procent av
beviljat
borgensbelopp
2,00 %
5,50 %
6,50 %
8,00 %

Betalningsdröjsmål
Påminnelse
För varje skriftlig påminnelse till gäldenär, garantitagare, annan ansvarig (t.ex.
borgensman eller tredjemanspantsättare) uppbärs

5,00 €

För behandling av betalningskrav på basis av bankgaranti uppbärs de faktiska
kostnaderna

minst 100,00 €

Dröjsmålsränta
Banken uppbär dröjsmålsränta enligt villkoren i skuldebrevet.

Aktia brukslån
Uppläggningsavgift, uppbärs på den första fakturan
Ränta:
 Referensränta
 Marginal, minst

60,00 €
3mån euribor
4,5% - 11,5%
3,90 €

Kontoskötselavgift/faktura

10,00 €

Ändringar i lånet, st.
Fakturakopia, st.

5,00 €

Påminnelseavgift, st.

5,00 €
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