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St1-kortin hinnasto 
Voimassa uusille asiakkaille 1.9.2019 alkaen 

Palvelu Hinta 

Tilinhoitomaksu  3,00€/kk 

Luottorajan muuttaminen/muutos 0 € 

Maksuohjelman muuttaminen/muutos 0 € 

Luottorajan ylittäminen/ilmoitus 10,00 € 

Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta/muistutus 5,00 € 

Tilinhaltijan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen/kerta 5,00 € 

Tilinhaltijan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus/todistus 
(Mahdollista pyytää kerran vuodessa ilman kustannuksia) 

5,00 € 

Luottotilin ehtojen vastaisesta käytöstä johtuva kortin poisottopalkkio 150,00 € 

Kirjalliset selvitystyöt/alkava tunti 15,00 € 

Automaattinostot Suomessa ja ulkomailla 0 € 

Kadonneen kortin löytöpalkkio 10,00 € 

Ylimääräisen balanssin palauttaminen asiakkaalle 5,00 € 

Kortin uusiminen kesken kortin voimassaolon 10,00 € 

Uuden PIN-koodin tilaaminen 8,50 € 

 
Ostot ja käteisnostot euroalueen ulkopuolella 
 
Euroalueen ulkopuolella tehdyt ostot ja käteisnostot veloitetaan 
luottotililtä euroissa Visa-järjestelmässä käytettävin valuuttakurssein 
lisättynä 2% vaihtokomissiolla oston ja noston määrästä. 

 

 
Muut kustannukset ja palkkiot 
 
Tilinhaltijan on korvattava luotonantajalle myös kustannukset ja 
palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen ja luoton hoitoon 
liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä. 
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IKEA hei-kortin hinnasto 
Voimassa uusille asiakkaille 1.9.2019 alkaen 

Palvelu Hinta 

Tilinhoitomaksu 1,50€/kk 

Luottorajan 
muuttaminen/muutos 

0 € 

Maksuohjelman 
muuttaminen/muutos 

0  € 

Luottorajan ylittäminen/ilmoitus 10,00 € 

Maksumuistutus viivästyneestä 
suorituksesta/muistutus 

5,00 € 

Tilinhaltijan muuttuneen 
yhteystiedon hankkiminen/kerta 

5,00 € 

Tilinhaltijan pyynnöstä 
toimitettava korko- tai 
saldotodistus/todistus 
(Mahdollista pyytää kerran 
vuodessa ilman kustannuksia) 

5,00 € 

Sopimuksen vastaisesta käytöstä 
johtuva tilikortin poisottopalkkio 

35,00 € 

Kirjalliset selvitystyöt/alkava 
tunti 

15,00 € 

Mahdollinen lasku- ja 
todistejäljennös 

1,50 € 

Kadonneen kortin löytöpalkkio 10,00 € 

Kortin uusiminen kesken kortin 
voimassaolon 

15,00 € 

Tilinosto 0 €/nosto 

Ylimääräisen balanssin 
palauttaminen asiakkaalle 

5,00 € 
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IKEA hei-lainan hinnasto  
 
 

Voimassa uusille asiakkaille 1.9.2019 
alkaen  

Palvelu Hinta 

Lainan perustamismaksu  
1000 – 2000 €  
2000 – 5000 €  
5000 – 10 000 € 

  
 0,00 € 
 35,00 € 
 50,00 € 

Lainanhoitomaksu 3,00€/kk 

Maksuohjelman muuttaminen 0€/muutos 

Muistutus viivästyneestä 
suorituksesta 

5€/muistutus 

Lainansaajan muuttuneen 
yhteystiedon hankkiminen 

5€/kerta 

Lainansaajan pyynnöstä 
toimitettava korko- tai saldotodistus 

5€/todistus 

Kirjalliset selvityskulut (ei peritä, jos 
selvityksen aihe perustuu 
lainanantajan virheeseen) 

15€/tunti 
1,50€/lasku- ja 
todistejäljennös 

Tilinosto 0€/nosto 


