
 

 

Sivu 1 (2) 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, 
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. 
Y-tunnus 1078693-2 

Danske Bank A/S, Kööpenhamina 
Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri 
Rek. nro 61 12 62 28 

 

O P I N T O L A I N A T   
Palveluhinnasto –  Henkilöasiakkaat 
 
Hinnat voimassa 1.1.2020 alkaen 
 
 
 
 EUR 

Opintolaina, uusi tai korotus 

 KELAn takauspäätöksen mukaisen lainan avaus ja korotus  

verkkopankissa  30,00  

 Konttorissa  40,00 

 

 

Lainan nosto 

Lainan nosto asiakkaan pyynnöstä useammassa erässä; toinen ja  

sitä seuraavat osanostot 

 Opintolainan osanosto verkkopankissa  5,00  

 Opintolainan osanosto konttorissa  10,00 
 
  
 

Laskutus 

 Lainaerän automaattinen veloitus asiakkaan tililtä  2,50 

 Lainaerän automaattinen veloitus asiakkaan tililtä ja  

ennakkoilmoitus automaattisesta veloituksesta  5,00 

 Lasku lainan erästä  6,00 

 Huomautus maksamattomasta erästä  5,00 

 

Muutokset  

 Maksuajan pidentäminen yli 14 pv  5,00 

 Muut muutokset 90,00 
 

 

 

 

 EUR 

Ennenaikainen takaisinmaksu 

Pankilla on oikeus periä korvaus lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta 

tai lyhennyksestä kulloinkin kyseessä olevan velkakirjan yleisissä ehdoissa 

mainituin perustein. 

 

Velkakirjan siirto 

Mikäli velkakirja siirretään asiakkaan pyynnöstä toiselle pankille, peritään 

siirrosta toimitusmaksu 150,00 

 

Todistus (kuluvan tai edellisen vuoden ajankohdalta) 
 Lainasta annettavasta todistuksesta peritään todelliset  

työkustannukset, vähintään  10,00 

 Palveluyhteenveto (kokonaisasiakkuus)  15,00 

 

Lakisääteisistä todistuksista veloitetaan säädösten mukaisesti. 

 

Muut palvelut 

 Asiakirjojen lähettämisestä kuriirin, postin tai pikapostin  

välityksellä veloitetaan todelliset kustannukset,  

kuitenkin vähintään  20,00 

 Muista asiakkaan pyynnöstä tehtävistä selvityksistä ja  

palveluista tai edellisvuotta vanhemmista todistuksista  

veloitetaan todelliset työkustannukset, aina kuitenkin  

vähintään kultakin alkavalta tunnilta           150,00 
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Maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta aiheutuu kuluja, 

joista velallinen vastaa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi oikeudenkäyntikulut, 

perintätoimiston kulut tai ulosottoviranomaisen perimät kulut. Näiden mak-

sujen suuruuteen vaikuttavat kulloinkin voimassaoleva lainsäädäntö ja eri 

palveluntarjoajien voimassaolevat hinnastot. 

 

Lainan perintään, muuhun hoitamiseen tai sen ehtojen muutoksiin voi lisäksi 

liittyä maksuja, joiden perusteet ilmenevät pankin palveluhinnastosta. Hinnat 

ovat voimassa olevia hintoja, joita pankilla on oikeus muuttaa. Mikäli asiak-

kaan pyytämän toimenpiteen aiheuttamat työkustannukset ovat suuremmat, 

veloitetaan todelliset työkustannukset. 

 

Pankki on oikeutettu veloittamaan maksut ja palkkiot asiakkaan tililtä. 

 

Palveluhinnasto on nähtävänä Danske Bankin kaikissa toimipisteissä. 


