
RESKONTRAVAHTI
Palveluhinnasto

Reskontravahdin aktivointi ja käyttö on Maventan

käyttäjälle maksutonta. Käyttäjänä maksat edelleen 

Hinnastossa on lueteltuna tilanteita, joista

vain lähetetyistä laskuista Maventan hinnaston

mukaisesti. 

 

kustannuksia voi aiheutua.



Palveluhinnasto 1.11.2019 alkaen

Saatavienhallintapalvelut
Toimeksiantajalta ei veloiteta vuosi- tai kuukausimaksua selvien ja riidattomien saatavien perinnästä.

Seuraavat kulut ja palkkiot voidaan veloittaa asiakkaalta: €/ kpl

Osoitetiedustelu

Maksukykyarviointi

Kaupparekisteriote

Haastehakemus riidattomassa velkomusasiassa

Ulosottohakemuksen laatiminen

5,00

10,00

10,00

50,00

20,00

Viranomaiskulut veloitetaan kulloinkin voimassa olevien viranomaismääräysten

mukaisesti, alla tämänhetkiset veloitukset.

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksianto

Oikeudenkäyntimaksu, yksipuolinen tuomio

Ulosoton käsittelymaksu

80,00

65,00/86,00

5,00/10,00/20,00

Seuraavat viranomaismaksut voidaan veloittaa asiakkaalta: €/ kpl

Ulosottoviranomainen veloittaa velkojalta tilitysmaksun ulosoton kautta kertyneistä

suorituksista. Tällä hetkellä tämä on 1,45 % tilitettävästä rahamäärästä, korkeintaan

kuitenkin 500€ tilityskerralta.

Maksukyvyttömyysmenettelyt €/ kpl

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen ja haastehakemuksen  

Saldoilmoitus 

Saldoilmoitus ja valvontakirjelmä 1.8.2019 lähtien alkaneissa

konkursseissa

laatiminen (riidaton)

250,00

 

50,00

100,00



Velallissuorituksista, jotka kohdistetaan pääomalle ja sen koroille, veloitetaan 30 % (alv

0%) jälkiperinnän perimispalkkiona. Jälkiperintäpalkkio veloitetaan ulosottoon

toimitettujen toimeksiantojen osalta summasta, jonka ulosottoviranomainen tilittää

Vismalle tai toimeksiantajalle (velallissuoritus ulosoton tilitysmaksulla vähennettynä). 

Mikäli velallinen ei suorita perinnästä aiheutuvaa oikeudenkäyntimaksua tai ulosoton

käsittelymaksuja, voidaan nämä veloittaa toimeksiantajalta. 

Mikäli velallinen maksaa suorituksen suoraan toimeksiantajalle, toimeksiantaja sitoutuu

tilittämään suorituksen kokonaisuudessaan Vismalle, joka tilittää tämän jälkeen

toimeksiantajalle tälle kuuluvan osuuden suorituksesta. 

Jos toimeksiantaja peruuttaa tai muutoin estää Vismaa ryhtymästä jälkiperinnän

tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin tai siirtää toimeksiannon kohteena olevan saatavan

kolmannelle osapuolelle, Vismalla on oikeus lopettaa toimeksiannon hoitaminen sekä

veloittaa toimeksiantajalta avoimet perintä- ja muut kulut sekä jälkiperintäpalkkiona 30 %

(alv 0%) toimeksiantoon sisältyneiden avoinna olevista pääoma- ja korkosaatavien

määristä.

 

 

 

Jälkiperintä

Toimeksiantajan tilinumeron muutos

Perukirjajäljennöksen tilaaminen 

Yleinen veloitusperuste muista selvitystoimenpiteistä

Muut toimenpiteet

25,00

150,00

100,00 / alkava tunti

€/ kpl

(Esim.  velallisen yksilöinti, epäselvien laskujen ja 
maksutietojen selvitys, reklamaatioasiat yms.)

Lakipalvelut
Yleinen veloitusperuste neuvotteluista, asian tutkimisesta, kirjeenvaihdosta ja asiakirjojen sekä

lausumien laatimisesta yms.  lakimiehen toimesta lakiasiainpalveluissa on 200-350 €/h – 10 %. Alin

veloitus lasketaan 15 minuutin mukaan.

KAIKKI VISMA LEGALIN PALVELUT VISMAN ASIAKKAILLE -10 % ALENNUKSELLA.

Ulkomaan huomautus- ja perintäpalvelut
Ulkomaanperinnän hinnoittelu perustuu toimenpidepalkkioihin ja provisioon kertyneistä varoista.

Toimenpidepalkkiot ulkomaanperinnässä, kiinteät kulut:

Siirto ulkomaiselle asiamiehelle

Tilitysmaksu/tilitys

Toimenpidepalkkio/selvitystyö

90,00 / kpl

5,00 / kpl

100,00 / alkava tunti

Provisio kertyneistä varoista:

0-10.000,00 euron varoilla provisio 10 %

10.000,00 euroa ylittäviltä osin provisio 5 %



Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. 

 

Velalliselta kertyneen palkkion, korvauksen tai kulun arvonlisävero laskutetaan toimeksiantajalta, mikäli toimeksiantajalla on oikeus

vähentää perintäpalkkion arvonlisävero. Tämä arvonlisävero ei lisää perintäkustannuksia, koska se on kokonaan vähennyskelpoinen erä.

Toimeksiantoihin sovelletaan Visma Financial Solutions Oy:n palveluiden yleisiä ehtoja. 

Visma Financial Solutions Oy

Arvonlisävero

Hinnastossa mainittujen hintojen lisäksi veloitetaan erikseen voimassa olevat viranomaiskulut, sekä mahdolliset muut kulu- ja

matkakorvaukset.

Viranomaiskulut ja matkakorvaukset

Selvitämme toimeksiantajan puolesta, kattaako oikeusturvavakuutus asian käsittelystä aiheutuvia kuluja.

Oikeusturvavakuutus

Visma Financial Solutions Oy:llä on oikeus periä velalliselta toimeksiantajan lukuun lain mukaiset palkkiot, kulut ja korvaukset. Visma

Financial Solutions Oy:llä on oikeus pitää palkkionaan nämä palkkiot, kulut ja korvaukset. Toimeksiantajalta mahdollisesti perityt palkkiot,

korvaukset ja kulut tilitetään toimeksiantajalle, kun ne saadaan perittyä velalliselta. 

 

Mikäli toimeksianto päättyy toimeksiantajasta johtuvasta syystä (esim. peruutus ohimaksun vuoksi), Visma Financial Solutionsilla on oikeus

jatkaa lain mukaisten perintäpalkkioiden ja -korvausten perintää toimeksiantajan lukuun ja käyttää perityt palkkiot korvauksena Visma

Financial Solutionsin perintäpalkkioiden kattamiseen. Visma Financial Solutionsilla on oikeus laskuttaa kulut ja palkkio toimeksiantajalta,

kun velallinen on suorittanut saatavaa eikä suorita perintäkuluja. Ulkomaanperinnässä provisio veloitetaan aina, kun saatava kertyy

perintätoimenpiteiden käynnistämisen jälkeen. Jos maksun asemasta lasku hyvitetään, tavara palautetaan tai asia muulla tavalla sovitaan

tai toimeksianto perutetaan, veloitetaan provisio ikään kuin saatava olisi kertynyt.

 

Vastuu kuluista

Jos saatava osoittautuu riitaiseksi tai edellyttää muusta syystä selvitystyötä, veloitetaan selvittelyistä, lakimiestyöstä ja muista

erityistoimenpiteistä tehtävän ja tehdyn työn mukaan erikseen sovitulla tavalla. Tapauskohtaisesti voimme pyytää ennakkomaksun

toimeksiannon aloituksen yhteydessä. 

 

Visma Financial Solutions Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin.

Erityistilanteet ja hintojen muutokset

Hinnoittelun 
yleiset ehdot

Visma Financial Solutions Oy

Aurakatu 8, 20100 Turku

Puh 02 4808 8030 

FSF-D-myynti@visma.com

www.visma.fi/financial


