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Hakija on velvollinen maksamaan pankille hakemuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevaan Palveluhinnastoon sisältyvät
pankkitakauksen antamiseen ja hoitoon liittyvät maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Pankki
voi korottaa pankkitakauksesta perittäviä Palveluhinnastoon hakemuksen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita.
Pankki julkaisee maksun ja palkkion muutoksen Palveluhinnastossaan. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamana
ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kuukauden kuluttua julkaisemiskuukautta lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Palveluhinnasto on nähtävissä pankin kaikissa toimipaikoissa.
Tässä liitteessä ovat pankkitakauksesta perittävien sellaisten maksujen ja palkkioiden perusteet ja allekirjoitushetkellä
voimassa olevat määrät, jotka hakija on velvollinen maksamaan pankille hakiessaan pankkitakausta sekä pankin hoitaessa
pankkitakaukseen liittyviä tehtäviä pankkitakauksen yleisten ehtojen mukaisesti. Siinä ei ole sellaisia maksuja, palkkiota ja
korvauksia, jotka hakijan on maksettava pankille sen johdosta, että hän on laiminlyönyt täyttää maksuvelvollisuutensa tai
jotka aiheutuvat pankkitakaukseen tai sen ehtoihin tehtävistä muutoksista tai muista hakijan toimeksiannosta tehtävistä tai
hakijan menettelystä aiheutuvista toimenpiteistä.
Hakijan on korvattava pankille kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat pankkitakauksen perusteella pankin
maksamien maksujen ja pankkitakauksen antamiseen perustuvien provisioiden, korkojen ja palkkioiden perimisestä.

Toimitusmaksu – kotimainen pankkitakaus

110,00 €

Toimitusmaksu – kotimainen pankkitakaus, muu kuin Nordean standarditeksti

165,00 €

Toimitusmaksu – ulkomainen pankkitakaus

130,00 €

Toimitusmaksu – ulkomainen pankkitakaus, muu kuin Nordean standarditeksti

180,00 €

Jos asiakkaan pyynnöstä kirjoitettu pankkitakaus palautetaan tarpeettomana, ei veloitettua toimitusmaksua palauteta
Järjestelypalkkio
Toimitusmaksun lisäksi uudesta pankkitakauksesta tai pankkitakaukseen tehtävästä
muutoksesta veloitetaan
•
järjestelypalkkiota pankkitakauksen määrästä
•
vähintään
Järjestelypalkkiota ei kuitenkaan veloiteta, mikäli pankkitakaus tai siihen tehtävä muutos annetaan
pankkitakauslimiittisopimuksen perusteella.

0,5 – 3 %
300,00 €

Pankkitakaukseen vastaanotettu vaatimus – kotimainen pankkitakaus

160,00 €

Pankkitakaukseen vastaanotettu vaatimus – ulkomainen pankkitakaus

200,00 €

Pankin maksusuoritus pankkitakauksen perusteella – kotimainen pankkitakaus

140,00 €

Pankin maksusuoritus pankkitakauksen perusteella – ulkomainen pankkitakaus

170,00 €

Maksumuistutus – provision tai toimitusmaksun laiminlyönti

5,00 €

Sanomakulut – SW IFT- tai Telex-sanoma

35,00 €

Toimituskulut – postitse tai kuriirilla vähintään

15,00 €

Pankkitakauserittely

35,00 €

Kuitti provision maksusta jälkikäteen

5,00 €

Ulkomaisen pankin antaman pankkitakauksen välittäminen Suomessa olevalle
edunsaajalle ilman vastuuta Nordea Bank Oyj:n puolelta
Ulkomaisen pankin antaman pankkitakauksen muutoksen välittäminen
edunsaajalle ilman vastuuta Nordea Bank Oyj:n puolelta

250,00 €

Ulkomaisen pankin takauksen aitouden varmistaminen asiakkaan pyynnöstä

250,00 €

Tiedon välittäminen edunsaajan pyynnöstä ulkomaiselle pankille ilman vastuuta
Nordea Bank Oyj:n puolelta

110,00 €

Vaatimuksen välittäminen ulkomaiselle pankille ilman vastuuta Nordea Bank Oyj:n puolelta

350,00 €

110,00 €

Jos ulkomainen pankki on Nordea Bank Oyj:n toimeksiannon perusteella antanut takauksen, veloitetaan lisäksi ulkomaisen pankin
veloittamat palkkiot ja kulut sekä muut takauksen antamiseen liittyvät maksut.
Kirjallinen pankkitakauslupaus myöhemmin annettavasta takauksesta hinnoitellaan kuin vastaava pankkitakaus
Poikkeuksellisia toimenpiteitä edellyttävät pankkitakaukset hinnoitellaan erikseen
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