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Kortin aktivointi ja säännölliset palkkiot
Kortin toimituspalkkio

Toimettomuusmaksu

0 € (Ensimmäisen yksilöidyn kortin saaminen
edellyttää vähintään 50 € lataamista. Sitä seuraavilla
korttitilauksilla ei ole minimilatausvaatimusta).
3 € joka kuulta 12 peräkkäisen kalenterikuukauden
jälkeen ilman tapahtumatoimintaan. (Lataaminen,
pankkiautomaatti, POS, valuutanvaihto tai
saldokysely). Palkkio veloitetaan Kotivaluutan
lompakosta.

Rahan lisäämispalkkio (lataus)

Latauspalkkio

0,5 %, yläraja 1 € – ei peritä 200 €:n tai
suuremmista latauksista. Palkkio veloitetaan
Kotivaluutan lompakosta.

Tekstiviestitapahtumat (mikäli koskevat
ohjelmaa)
Tekstiviesti PIN-koodi unohtui -palkkio

Ei sov.

Tekstiviesti kortilta toiselle siirtopalkkio

Ei sov.

Tekstiviesti saldotiedustelun palkkio

Ei sov.

Tekstiviestillä kortin lukitus/kortin avaus palkkio
Tekstiviestillä tapahtumailmoituksen palkkio

Ei sov.

IVR-tapahtumat (mikäli koskevat
ohjelmaa)
PIN-koodi unohtui -palkkio

Ei sov.

Ei sov.

Kortin estäminen (kadonnut tai varastettu) palkkio
Pankkiautomaattitapahtumat*

Ei sov.

Kotimainen pankkiautomaattinosto -palkkio

2 € per tapahtuma. Palkkio veloitetaan Kotivaluutan
lompakosta.
2 ilmaista kansainvälistä pankkiautomaattinostoa
kuukaudessa.

Kansainvälinen pankkiautomaattinosto palkkio

Nostettaessa Tuettua valuuttaa käytettävä palkkio
vastaa 2 € tapahtumahetkellä ja veloitetaan
tapahtuman Tuetun valuutan lompakosta.

Pankkiautomaatin saldokyselypalkkio (koskee
kotimaisia ja ulkomaisia pankkiautomaatteja)

Jos varoja nostetaan Valuutassa, jota ei tueta,
kansainvälinen pankkiautomaattinostojen koskeva
palkkio 2 € veloitetaan Kotivaluutan lompakosta.
Saldokyselypalkkio on 0,50 € tai sitä vastaava
summa. Palkkio veloitetaan pankkiautomaatin
valuuttaa vastaavan Tuetun valuutan lompakosta.
Jos pankkiautomaatin paikallinen valuutta, jossa teet
saldokyselyn, on kuitenkin Valuutta, jota ei tueta,
palkkio veloitetaan Kotivaluutan lompakostasi.

Myyntipistemaksutapahtumat
Myyntipiste (POS) -maksutapahtumien

0€

1

palkkiot
Muut palkkiot

Valuutan vaihtopalkkio (koskee Automaattisia
lompakkosiirtoja ja tapahtumia Valuutoissa,
joita ei tueta)

Jos teet tapahtuman Valuutassa, jota ei tueta,
tapahtuman arvo muunnetaan Euro-määräisen
Verkon hyvityskurssin mukaisesti ja Valuutan
vaihtopalkkio 2,50 % tapahtuman arvosta
veloitetaan.
Jos Automaattinen lompakkosiirto tapahtuu Tuettujen
lompakkojen välillä, vaihto suoritetaan käyttäen
Travel Wallet -vaihtokurssia ja Valuutan vaihtopalkkio
2,5 % on voimassa.
Valutaan vaihtopalkkio EI koske seuraavia: (a)
Tuetulla valuutalla tehty tapahtuma, johon sinulla on
riittävästi varoja Tuetun valuutan lompakossa tai (b)
lataukset Haluttuun latauslompakkoosi.

Varojen lunastuspalkkio (aiemmin nimellä
Varojen siirron kätevyyspalkkio

2,50 %
Jos tarvitset hyvityksen Käytettävissä olevasta
saldosta siirrettynä pankkitilillesi, Varojen
lunastuspalkkio veloitetaan Kotivaluutan
lompakostasi.
10 €

Sovittelupalkkio
Jos kauppiaalla riitauttamasi asia epäonnistuu,
Sovittelupalkkio veloitetaan Kotivaluutan
lompakostasi.
10 €
Paperisen Tiliotteen Palkkio

Pikatoimituspalkkio

Jos haluat paperisen tiliotteen toimitettuna sinulle
postitse Paperisen Tiliotteen Palkkio veloitetaan sinun
Kotivaluutan lompakostasi.

10 €
Travel Wallet voi pikatoimittaa kortin sinun tilille
rekisteröimääsi osoitteeseen. Kansainvälisiä
toimituksia ei sallita. Veloitetaan Kotivaluutan
lompakostasi.
20 €

*Jos asianomaisen Valuuttalompakon varasi eivät riitä, pankkiautomaattipalkkiot vähennetään Travel
Cash -käyttöehdoissa tai Travel Wallet -käyttöehdoissa esitetyllä tavalla. Tässä lueteltujen
pankkiautomaattipalkkioiden lisäksi jotkin pankkiautomaattioperaattorit voivat veloittaa käteisnostoista
tai muista toiminnoista palkkioita, joista sinulle ei ehkä kerrota tapahtumahetkellä ja valuutan
vaihtopalkkiot voivat koskea tapahtumaa. Ilmaiset pankkiautomaattinostot määritetään per
kalenterikuukausi.
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