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Asiakkuus
Yritysasiakkuuden avaus

Tuntiveloituksen
mukaan, kuitenkin
vähintään 130,00 €

Yrityspaketti
Yrityksen tilipaketti / kk, paketti sisältää yritystilin ja yritysverkkopankin
• Yksi yrityksen tilipaketti / asiakas, lisätilit ja verkkopankit hinnaston mukaan

10,50 €

Tilit
Maksutilit
 Tilinavaus / tili
 Yritystili / kk
 Yrityksen Asiakasvaratili / kk
 Yrityksen Avistavaluuttatili / kk
 Yrityksen Säästötalletustili / kk

100,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Konsernitili
 Konsernitilin perustaminen
 Vuosimaksu / tili / vuosi
 Alatilin hoitomaksu / tili / vuosi
 Tasotilin hoitomaksu / tili / vuosi
 Sopimusmuutokset / kpl
 Sisäinen koronlaskentapalvelu / vuosi

2.000,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
300,00 €
1.000,00 €

Yhteystavat
Yritysverkkopankki
 Avausmaksu
 Kuukausimaksu
 Muutosmaksu
 Aineistosiirto / kk
 Uusi avaintunnuskortti kadonneen tilalle / kpl

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Web Services -kanava
 Avausmaksu
 Kuukausimaksu
 Muutosmaksu

20,00 €
20,00 €
20,00 €

Tilinkäyttövaltuutus, yritysverkkopankki- tai Web Services -kanavassa
 Avausmaksu
 Kuukausimaksu
 Muutosmaksu

10,00 €
10,00 €
10,00 €
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Tiliraportointi
Tiliote
 Tiliote yritysverkkopankissa / kpl
 Konekielinen tiliote KTO / kpl
 Konekielinen tiliote XML / kpl
 Paperitiliote / kpl

0,50 €
0,85 €
0,80 €
6,50 €

Saldo- ja tapahtumakysely
 Tapahtumakysely/-haku yritysverkkopankissa / kpl, myös muun
palveluntarjoajan palvelussa
 Tapahtumakysely ja/tai saldokysely aineistosiirtona / kpl

0,35 €
0,35 €

Muu tili-informaatio
Asiakkuusilmoitus

Tuntiveloituksen
mukaan, kuitenkin
vähintään 35,00 €

Ilmoitus katteettomista maksuista
 Ilmoitus postitse / kpl
 Ilmoitus verkkopankkiin / kpl
 Ilmoitus pankkiyhteysohjelmaan
Tilinylitys
 Tilinylitysmaksu
 Tilinylitysilmoitus / kpl

6,50 €
3,00 €
1,00 €
10,00 €
6,50 €

Talletusvakuus (esim. vuokravakuus, urakka- tai hankintavakuus)

100,00 €
80,00 €

Kuittaamattomuustodistus

Automaattinen varojensiirtopalvelu
30,00 €
0,19 €

Kuukausimaksu
Tapahtumamaksu / kpl

Verkkolaskutus
Verkkolaskusopimuksen avaus (+alv)
Verkkolaskujen lähetyspalvelu / kk (+alv)
 Verkkolaskun lähetys / peruslasku / kpl (+alv)
 Verkkolaskun lähetys, yli 10.000 merkkiä, jokaiselta alkavalta 10.000 merkiltä /
kpl (+alv)
 Suoramaksun lähetys / kpl (+alv)
 Verkkolaskujen tulostus- ja postituspalvelu / kpl (+alv)
 Laskuttajailmoituksen lähetys / kpl (+alv)
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 Vastaanottoehdotuksen lähetys / kpl (+alv)
 Verkkolaskun / suoramaksun peruutus / kpl (+alv)
 Verkkolaskun liite / kpl (+alv)

0,50 €
0,50 €
0,50 €

Verkkolaskujen noutopalvelu / kk (+alv)
 Verkkolaskun nouto / peruslasku / kpl (+alv)
 Verkkolaskun nouto, yli 10.000 merkkiä, jokaiselta alkavalta 10.000 merkiltä /
kpl (+alv)
 Vastaanotetut e-laskuosoiteilmoitukset / kpl (+alv)
 Verkkolasku liite / kpl (+alv)

5,00 €
0,25 €
0,06 €
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0,25 €
0,50 €

Verkkopalvelut
Verkkomaksu (maksunappi)
 Avausmaksu
 Kuukausimaksu
 Tapahtumamaksu / kpl
 Verkkomaksun saapuva viitemaksu / kpl
 Verkkomaksun palautus / kpl
 Verkkomaksun kysely / kpl
 Laskutus- ja/tai raportointilisä mikäli asiakkaalla ei ole tiliä Aktiassa / lasku tai
erittelyt
Verkkomaksupalvelu maksunvälittäjille

150,00 €
20,00 €
0,35 €
0,15 €
0,35 €
0,00 €
200,00 €
Sopimuskohtainen
hinnoittelu

Luottamusverkosto
 Tunnistustapahtuma / kpl (+alv)
 Tunnistuksen ketjuttaminen / kpl (+alv)

0,03 €
0,03 €

Verkkopalkka
 Kuukausimaksu (+alv)
 Verkkopalkkaerittely / kpl (+alv)

0,00 €
0,03 €

Lähtevät maksut
Yritysverkkopankissa
 Tilisiirto / kpl, myös muun palveluntarjoajan palvelussa (ml. SEPA pikasiirto)
 Laskujen yhdistely, rivikohtainen
Aineistosiirtona
 Lähtevä maksu, viitteellinen / kpl (ml. SEPA pikasiirto)
 Lähtevä maksu viitteetön / kpl (ml. SEPA pikasiirto)
 Palkat ja muut toistuvaissuoritukset / kpl (ml. SEPA pikasiirto)
 Lähtevä pikamaksu / kpl
 Laskujen yhdistely, rivikohtainen
 Aineiston käsittely / lähetetty aineisto
 Maksuluettelo XML / kpl
 Katteettoman aineiston palaute
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 Aikaisemmin lähetetyn aineiston / erän / tapahtuman poistotoimeksianto / kpl
SEPA suoraveloituksena
 Tililtä lähtevä maksu (laskun maksu SEPA suoraveloituksena) / kpl
Konttorissa
 Tilisiirto / kpl (ml. SEPA pikasiirto)
 Pikasiirto / kpl
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80,00 €
0,19 €
5,00 €
20,00 €

Saapuvat maksut
Saapuvat maksut
 Saapuva viitemaksu / kpl (ml. SEPA pikasiirto)
 Saapuva viitteetön maksu / kpl (ml. SEPA pikasiirto)
Saapuvat viitemaksut -aineisto
 Viitemaksuaineisto SVM / muodostettu aineisto
 Viitemaksuaineisto XML / muodostettu aineisto

0,15 €
0,55 €
0,55 €
0,50 €

Lähtevät ulkomaan maksut
Lähtevät ulkomaan maksumääräykset
Ulkomaan maksuja ovat valuuttamääräiset maksut kaikkiin maihin sekä
euromääräiset maksut muihin kuin SEPA-alueen maihin
Ulkomaan maksumääräys tai SWIFT-sekki, josta vastaanottajapankki saa
vähentää kulunsa
 Konekielisesti tai yritysverkkopankissa, myös muun palveluntarjoajan
palvelussa
 Konttorissa
Ulkomaan maksumääräys tai SWIFT-sekki, josta vastaanottajapankki ei saa
vähentää kulujaan. Vastaanottajapankin / välittäjäpankkien kulut (25€) sisältyvät
palvelumaksuun, mahdolliset ylittävät kustannukset peritään maksajalta
jälkikäteen.
 Konekielisesti tai yritysverkkopankissa, myös muun palveluntarjoajan
palvelussa
 Konttorissa
Ulkomaan pikamääräys, josta vastaanottajapankki saa vähentää kulunsa
 Konekielisesti tai yritysverkkopankissa, myös muun palveluntarjoajan
palvelussa
 Konttorissa
Ulkomaan pikamääräys, josta vastaanottajapankki ei saa vähentää kulujaan.
Vastaanottajapankin / välittäjäpankkien kulut (25€) sisältyvät palvelumaksuun,
mahdolliset ylittävät kustannukset peritään maksajalta jälkikäteen.
 Konekielisesti tai yritysverkkopankissa, myös muun palveluntarjoajan
palvelussa
 Konttorissa
Aktia Pankki Oyj
PL 207

00101 Helsinki
Puh. 010 247 5000

8,00 €
15,00 €

8,00 € + 25,00 €
15,00 € + 25,00 €

30,00 €
35,00 €

30,00 € + 25,00 €
35,00 € + 25,00 €
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Saapuvat ulkomaan maksut
Saapuvat ulkomaan maksumääräykset
Saapuva maksumääräys, joissa lähettäjä ei vastaa saajan pankin kuluista
 Saapuva maksumääräys arvoltaan yli EUR 10,00
 Puutteellinen tai virheellinen ulkomaan maksumääräys

8,00 €
25,00 €

Saapuva pikamääräys
 Euromääräinen pikamääräys
 Valuuttamääräinen pikamääräys

15,00 €
15,00 €

Muut kustannukset
 Ulkomaan maksut, asiakkaan tietojen täydentäminen

10,00 €

SWIFT MT-palvelut
SWIFT MT940 tiliote, lähtevä
 Avausmaksu
 Kuukausimaksu
 Lähtevä tiliote / kpl
 Muutosmaksu / kpl

50,00 €
25,00 €
2,00 €
25,00 €

SWIFT MT101 tilisiirto
 Lähtevänä SEPA-maksuna / kpl
 Lähtevänä ulkomaan maksuna / kpl

0,19 €
8,00 €

Valuuttatileihin liittyvät palvelut
Valuuttatilitapahtumiin liittyvät palvelumaksut
 Pano valuuttatilille EUR-määräisenä
 Otto valuuttatililtä EUR-määräisenä

0,00 €
0,00 €

Valuuttakursseja sovelletaan alle EUR 30.00,00 valuuttatilitapahtumiin
seuraavasti:
 Talletus EUR määräisenä

Tilivaluutan myyntikurssi

Ulkomaan valuutan talletus muu kuin tilivaluutta
 Valuuttamäärä muutetaan euroiksi
 Valuuttatilin hyvitys

Tilivaluutan ostokurssi
Tilivaluutan myyntikurssi

Tililtä otto EUR-määräisenä

Tilivaluutan ostokurssi

Tililtä otto tilin valuutassa

Tilivaluutan ostokurssi

Tililtä otto muuna kuin tilivaluuttana
 Ostettavan valuutan kurssi määrittää
 Nosto valuuttatililtä
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Tapahtuman vasta-arvon ollessa yli EUR 30.000,00 sovelletaan
kansainvälistä markkinakurssia

Käteisnosto- ja talletuspalvelut
Päiväkassalaskenta / tilillepano (+alv)
Tilitysvirhemaksu

2,50 € + 0,70%
talletuksen arvosta
Laskentakeskuksen
todelliset kulut

Vaihtorahapalvelu
 0 – 1000 € / vaihtokerta konttorissa
 yli 1000 € / vaihtokerta konttorissa
 Vaihtorahapalvelu, suorakuljetusasiakkaat

6,50 €
7,00 €
Laskentakeskuksen
todelliset kulut
0,00 €

Käteisnosto pankin kassalla
Kortilla yhtenäisellä euromaksualueella
Euromääräinen käteisnosto pankkitililtä
 3 käteisnostoa / kalenterikuukausi
 Ylimenevät käteisnostot, € / nosto

0,00 €
1,00 €

Käteisnosto oston yhteydessä (kauppias voi periä erillisen palkkion)

0,00 €

Tapahtumakysely Otto. -automaatilla jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä

0,75 €

Erillinen saldokysely Otto. -automaatilla

0,75 €
2,50 € / talletus +
0,70 % noston
määrästä

Käteistalletus automaatilla

Kortilla yhtenäisen euromaksualueen ulkopuolella
Käteisnosto maksukortilla pankkitililtä

2,00 € + 3 %
noston määrästä

Ostot muussa valuutassa kuin euroissa muutetaan euroiksi Mastercard Europen
käyttämällä ns. valuutan tukkukurssilla, johon lisätään enintään 2,75 % (kts.
valuuttakurssit, www.aktia.fi).

Kortit ja kortteihin liittyvät maksut
Aktia Business Debit -kortti / kk

6,00 €

Pin tunnuksen uudelleen tilaus

10,00 €
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120,00 €

Kortin poisottopalkkio
Uusi kortti kadonneen kortin tilalle

10,00 €

Kortin vaihto tai uusiminen kortin voimassaoloaikana (esim. nimen vaihto)

10,00 €

Kortinhaltijan ja tilinomistajan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä (pl.
tahallisuus tai törkeä huolimattomuus).

50,00 €

Tuntiveloitus ja palvelumaksujen perintä
Tuntiveloitus / alkava työtunti (+alv)
Yritysjärjestelyyn, fuusion tms. liittyvät sopimusmuutokset / vähintään / alkava
työtunti (+alv)

200,00 €
200,00 €

Mikäli palvelulle ei ole määritelty erillistä hintaa, käytetään hintana tuntiveloitusta
Palvelumaksut peritään:
 Palvelutapahtuman yhteydessä, esim. konttoripalveluiden osalta
 Kuukausittain jälkikäteen suoraan tililtä, esim. palvelun käyttömaksut
 Kuukausittain jälkikäteen koko edellisen kuukauden osalta, esim. automaattitai maksupalvelutapahtumat, jos asiakkaan kanssa ei ole muuta sovittu
 Vähintään vuosittain verkkolaskulla tai laskulla, mikäli asiakkaalla tai palvelun
käyttäjällä ei ole tiliä Aktiassa
Verollisten palveluiden hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Mikäli palvelusta peritään arvonlisäveroa, on hinnastossa merkintä siitä.
Perittyjä palkkioita, kuluja ja palvelumaksuja ei palauteta, vaikka ne palvelun tai
sopimuksen päättymisen tilanteessa kohdistuisivat päättymisen jälkeiseen
aikaan.
Toisten osapuolten perimät kulut:
Ulkomaiset pankit, toiset kotimaiset pankit, Suomen Pankki tai jokin muu kolmas
osapuoli (esim. viranomainen) perivät hoitamistaan toimeksiannoista tai
selvittelyistä hinnastojensa mukaiset kulut ja palkkiot, jotka Aktia Pankki Oyj perii
asiakkaalta, jollei toisin ole sovittu.

Myynnistä poistuneet yrityspaketit
Yrityspaketti / kk, uusia sopimuksia ei tehdä
 Paketti sisältää tilin, paperitiliotteen kerran / kk, henkilöasiakkaan verkkopankki
Laaja yrityspaketti / kk, uusia sopimuksia ei tehdä
 Paketti sisältää tilin ja Web Services -palvelun
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