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Hinnasto on voimassa 1.6.2018 alkaen. Arvopaperikeskus pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin tiliehtojen mukaisesti. 
Arvonlisäveron tai jonkun muun palveluun liittyvän veron tai julkisen maksun muuttuessa, muutetaan palvelun hintaa 
vastaavasti. 
 

Yksityisasiakkaat 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Peruspalvelut                               Hinta EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Suomalaiset osakkeet, optiot, optiolainat, vaihtovelkakirjalainat, rahasto-osuudet,  
osuuskuntien osuudet, keskinäisten vakuutusyhtiöiden takuuosuudet sekä  
kiinteistörahastoyhtiön osakkeet  
 
 Tilin avaus  maksuton 
 Tuotonmaksu maksuton 1) 
 Tapahtumaluettelo maksuton                                       

(kirjaukset, tuotonmaksut sekä tilin sisältö; automaattisesti lähetettävä)  
 Vuositiliote (kirjaukset, tuotonmaksut sekä tilin sisältö) maksuton 
 Merkintäohjeen lähettäminen asiakkaalle maksuton 
 Tilin lopetus maksuton  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Oikeudet ja rajoitukset  Hinta EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hinta sisältää kirjauksen arvo-osuustilille sekä kirjauksen poiston 
 
 Ulosmittaus tai turvaamistoimenpide maksuton 
 Edunvalvonta  maksuton 
 Konkurssi maksuton 

 Panttaus  25,40 (sis. ALV 4,92) 
 Pantatun arvo-osuustilin siirron esto 15,25 (sis. ALV 2,95) 
 Omaisuudenhoitovaltuutus 25,40 (sis. ALV 4,92) 
 Tietojen saantioikeus 15,25 (sis. ALV 2,95)                                                                             
 Tuotto-oikeus 15,25 / laji / kirjaus                     

 (sis. ALV 2,95)                                                                 
 Luovutusrajoitus 15,25 / laji / kirjaus 

 (sis. ALV 2,95)                                                                 
 Merkintäoikeuksien luovutus 15,25 / laji / kirjaus                                     

 (sis. ALV 2,95) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Arvo-osuuksien siirrot  Hinta EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Arvo-osuuslajin siirto toiselta tilinhoitajalta Arvopaperikeskukseen                         maksuton  

                                 
 Arvo-osuuslajin siirto Arvopaperikeskuksessa tililtä toiselle maksuton 

 
 Arvo-osuuslajin siirto Arvopaperikeskuksesta toiselle tilinhoitajalle  15,25 / laji / siirto 4)                                                           

 (sis. ALV 2,95)    

               
 Koko arvo-osuustilin siirto Arvopaperikeskukseen 61,00 / tili (sis. ALV 11,81) 

2) 4)                                         
 

tai todellisen työajan mukaan  
 

 Arvo-osuuslajin siirto Suomen rajan yli arvo-osuustilille tai –tililtä 35,60 / laji / siirto 4)                                                                                                                                                                                      
Hinta ei sisällä mahdollisia ulkomaisten ja kotimaisten välittäjien tai säilyttäjien  (sis. ALV 6,89) 
palkkioita  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Muut palvelut  Hinta EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Erikseen tilattava Tapahtumaluettelo yksittäisestä kirjauksesta tai 10,17 (sis. ALV 1,97) 2) 4) 
       tuotonmaksusta tai todellisen työajan mukaan  

   

 Erikseen tilattava Tapahtumaluettelo kirjauksista ja tuotonmaksuista 15,25 (sis. ALV 2,95) 
2) 4) 

      määrätyltä aikaväliltä tai todellisen työajan mukaan  

 
 Erikseen tilattava Arvo-osuustilin sisältö määrätyn päivän tilanteesta  15,25 (sis. ALV 2,95) 

2) 4) 
 tai todellisen työajan mukaan  

         

 Hinnastossa mainitsemattomat palvelut veloitetaan todellisen työajan mukaan 161,20 / tunti (sis. ALV 31,20)                
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Säilytysmaksut  Hinta EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Suomalaiset osakkeet, optiot, optiolainat, vaihtovelkakirjalainat,                         maksuton                                             

rahasto-osuudet, osuuskuntien osuudet, keskinäisten vakuutusyhtiöiden  
takuuosuudet sekä kiinteistörahastoyhtiön osakkeet 

 

 Muut kuin arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 0,004% / vuosi (+ALV 24%)                     

6 luvun 8 §:ssä tarkoitetut suomalaiset arvo-osuudet  ko. arvo-osuuksien yhteisarvosta, 
(mm. joukkovelkakirjalainat, muut velka-arvo-osuudet, rahamarkkinavälineet, kuitenkin vähintään 2,60 / kk  
warrantit, ulkomaisten osakkeiden talletustodistukset)  (sis. ALV 0,50) 3)   

 

 Ruotsalaiset arvo-osuudet 0,05% / vuosi (+ALV 24%)              
 ko. arvo-osuuksien yhteisarvosta,      

 kuitenkin vähintään 3,10 / kk 
 (sis. ALV 0,60) 3) 

 
 Muut ulkomaiset arvo-osuudet   0,05% / vuosi (+ALV 24%)              

 ko. arvo-osuuksien yhteisarvosta,      
 kuitenkin vähintään 6,25 / kk 
 (sis. ALV 1,21) 3)   

 

 

Yritykset ja yhteisöt 
 
Hinnasto on yrityksille ja yhteisöille sama kuin yksityisasiakkaille alla lueteltuja hintoja lukuun ottamatta.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Säilytysmaksut Hinta EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Suomalaiset osakkeet, optiot, optiolainat, vaihtovelkakirjalainat,                         0,004% / vuosi (+ALV 24%)                                            

rahasto-osuudet, osuuskuntien osuudet, keskinäisten vakuutusyhtiöiden  ko. arvo-osuuksien yhteisarvosta, 
takuuosuudet, kiinteistörahastoyhtiön osakkeet, joukkovelkakirjalainat, kuitenkin vähintään 2,60 / kk  
muut velka-arvo-osuudet,rahamarkkinavälineet, warrantit ja ulkomaisten (sis. ALV 0,50) 3)                                                                                                                                                             

       osakkeiden talletustodistukset 
 

 Tyhjä arvo-osuustili 2,60 / kk (sis. ALV 0,50)  

 

 
1) Arvopaperikeskuksella on oikeus veloittaa asiakkaalta pankkikulut ulkomaiseen postiosoitteeseen lähetetystä maksusta. 

 

2) Mikäli hinnaston palkkio ei kata käytettyä työaikaa, laskutus todellisen työajan mukaan.  
 

3) Arvo-osuuksien laskutusarvot lasketaan kuukauden lopun tilanteesta. Arvo-osuudet arvostetaan pörssikurssiin tai sen puuttuessa 

nimellisarvoon. Laskutuskaudet ovat joulu-toukokuu ja kesä-marraskuu. Hinta ei sisällä mahdollisia ulkomaisten ja kotimaisten 

välittäjien tai säilyttäjien palkkioita.  

 

4) Palkkio on maksettava etukäteen Arvopaperikeskuksen pankkitilille IBAN: FI91 8000 1401 5979 10, BIC: DABAFIHH.  

Jäljennös maksutositteesta liitetään pyyntöön. 

 

 
Eräpäivän jälkeen maksamatta olevasta laskusta peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan.  

Maksukehotuksen lähettämisestä peritään 5,00 euroa.  

Mahdolliset huomautukset laskua vastaan on tehtävä yhden kuukauden kuluessa laskun erääntymisestä. 

 


