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Suomen Asuntohypopankki Oy:n palveluhinnasto 
 
Tallettaminen tilisiirtona omalle talletustilille   maksuton 
Otto omalta talletustililtä (tilisiirto vastatilille)   maksuton 
Otto omalta talletustililtä pikasiirtona vastatilille   15 euroa 
Nosto tililtä shekkinä    15 euroa 
Määräaikaistalletuksen keskeytysprovisio, jollei sopimuksessa 
muuta sovittu     4 % nostettavasta pääomasta 
 
Tiliote kuukausittain, jos tilillä tapahtumia   maksuton 
Erääntymisilmoitus    maksuton 
Lopetusilmoitus     maksuton  
Saldo- tai tapahtumakysely (asiakaskysely) konttorissa  20 € 
Erikseen pyynnöstä toimitettava tiliote  vähintään 30 € 
Erikseen pyynnöstä toimitettu selvitys tai todistusvähintään  75 € 
 
Toimitusmaksu Hypo PS –tilin siirrosta toiselle palveluntarjoajalle 
tai vakuutuksenantajalle    150 € 
 
Internet -pankki: 
Palvelusopimus     maksuton 
Uuden tunnuslukukortin tilaaminen kadonneen tilalle  30 euroa 
 
 
Hypo Master Card Hypon laina-asiakkaille: 
 
Vuosimaksu     toistaiseksi maksuton 
Korko     3 kk Euribor + 5 % 
Tilinhoitopalkkio/lasku    1 € 
 
Korko käytetystä luotosta eräpäivän jälkeen   3 kk Euribor + 5 % 
 - todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron luottosaldolle 6,67 % (06/2013) 
 
 
Hypo Master Card muille kuin Hypon laina-asiakkaille: 
 
Vuosimaksu     50 €/vuosi 
Korko     3 kk Euribor + 12,50 % 
Tilinhoitopalkkio/lasku    2,50 € 
 
Korko käytetystä luotosta eräpäivän jälkeen   3 kk Euribor +12,50 % 
 - todellinen vuosikorko laskettuna1500 euron luottosaldolle 22,10 % (06/2013) 
 
Tunnusluvun uudelleen tilaus    CompassCardin  hinnaston mukaan 
Kortin uusiminen kesken voimassaolokauden   CompassCardin hinnaston mukaan 
Kadonneen kortin uusiminen    CompassCardin hinnaston mukaan 
Poisottopalkkio korttiehtojen vastaisesta käytöstä  150 € 
 
Hypo Visa 
Vuosimaksu 2 % luottorajasta    toistaiseksi vuosimaksuton 
 - rinnakkaiskortti    maksuton 
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Tilinhoitopalkkio/lasku    2,95 € 
Korko käytetystä luotosta eräpäivän jälkeen   3 kk Euribor + 5,95 % 
 - todellinen vuosikorko esim. 1500 euron luottosaldolle 10,31% (1.6.2013) 
Tunnusluvun uudelleen tilaus    Netsin hinnaston mukaan 
Kortin uusiminen kesken voimassaolokauden   Netsin hinnaston mukaan 
Kadonneen kortin uusiminen    Netsin hinnaston mukaan 
Poisottopalkkio korttiehtojen vastaisesta käytöstä  150 € 
 
 
RS –todistus     50 € 
RS -palvelut sopimuksen mukaan. 
 
Muut toimenpiteet todellisten työkustannusten mukaan, 
käytettävä tuntiveloitus    150 euroa/tunti  
 
 Palveluhinnasto on voimassa toistaiseksi. Voimaantulopäivä: 15.7.2013 
*  Palveluhinnaston ja palkkionimikkeiden muutoksista päättää Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n hallitus.  
*  Palveluhinnaston ja palkkionimikkeiden muutokset tulevat voimaan vanhoja asiakkaita koskevana aikaisintaan kahden kuukauden 
kuluttua muutoksen julkaisemisesta palkkiohinnastossa. Julkaisupäivän jälkeen asiakkaiksi tulevien osalta muutettua palveluhinnastoa 
sovelletaan asiakkuuden alusta lukien. 
*  Palveluhinnaston palkkiot ovat minimipalkkioita ja ne ovat voimassa toistaiseksi. 
*  Palkkioihin lisätään kulloinkin voimassa oleva niistä erikseen perittäväksi määrätty arvonlisävero. 
*  Palkkioiden ja maksujen lisäksi peritään ulkopuolisille (mm. viranomaisille ja muille pankeille) maksetut kulut postikulut mukaan lukien. 
*  Sovellettaessa palkkiohinnastoa huomioidaan Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n voimassaolevat yhteistyösopimukset ja 
erillistarjoukset. 
*  Palveluhinnasto on saatavilla Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n toimipaikassa ja sen voi tilata itselleen  
sähköpostitse osoitteesta hypo@hypo.fi. 
* Pankkimme ei tarjoa käteispalveluja. Tilivaroja ei voi nostaa käteisenä eikä tilille voi tehdä käteistalletuksia. 
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