
Päivitetty viimeksi: 29. tammikuuta 2021

Näet tiedot hintojen ja palkkioiden muutoksista ja niiden voimaantulosta Päivitykset käytäntöihin -sivultamme. Voit myös tutustua näihin muutoksiin klikkaamalla minkä
tahansa verkkosivun alaosassa olevaa Lakitiedot-linkkiä ja valitsemalla sitten Päivitykset käytäntöihin. 

Kotimainen: tapahtuma, jossa sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet saman maan tai alueen asukkaiksi tai PayPal on tunnistanut heidät sellaisiksi. 

Kansainvälinen: Tapahtuma, jossa lähettäjä ja vastaanottaja ovat rekisteröityneet eri maiden tai alueiden asukkaiksi tai PayPal on tunnistanut heidät sellaisiksi. Tietyt maat on
ryhmitelty yhteen kansainvälisten tapahtumien hintoja laskettaessa. Katso luettelo eri ryhmistä maa- ja alueryhmitystaulukosta.  

Euroina (EUR) tai Ruotsin kruunuina (SEK) suoritettavia kansainvälisiä tapahtumia, joissa sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet Euroopan talousalueen (ETA)
asukkaiksi tai PayPal on tunnistanut heidät sellaisiksi, kohdellaan palkkioita sovellettaessa kotimaisina tapahtumina. 

Maakooditaulukko: Saatamme viitata palkkiosivuillamme kaksikirjaimisiin maa-/aluekoodeihin. Katso täydellinen luettelo PayPalin maakoodeista maakooditaulukostamme.

Asianomainen maa tai alue

Alla julkaistuja hintoja sovelletaan seuraavien maiden tai alueiden asukkaiden PayPal-tileihin:

Maa-/alueluettelo

Suomi (FI)

Ostaminen PayPalilla

PayPalin käyttö on maksutonta oston tai minkä tahansa muun tyyppisen kaupallisen tapahtuman maksamiseen, ellei siihen liity valuuttamuunnosta.

Verkossa tai myymälässä

Hinta

Maksuton (jos valuuttamuunnosta ei käytetä)

PayPalilla myyminen

Kun ostat tai myyt tuotteita tai palveluja, teet minkä tahansa muun tyyppisen kaupallisen tapahtuman, lähetät tai vastaanotat hyväntekeväisyyslahjoituksen tai vastaanotat
maksun pyydettyäsi rahaa PayPalin kautta, kutsumme sitä kaupalliseksi tapahtumaksi. 

Katso luettelo myyntihinnoista PayPalin kauppiashinnat -sivulta.

Rahan lähettäminen ja vastaanottaminen

Kun lähetät rahaa (rahansiirto Perhe ja ystävät -välilehdeltä, joka löytyy Lähetä rahaa -kohdasta) perheelle ja ystäville tai vastaanotat rahaa PayPal-tilillesi perheeltä ja
ystäviltä tekemättä mitään taustalla olevaa kaupallista tapahtumaa (toisin sanoen maksu ei ole tavaroiden tai palvelujen ostamista tai muuta kaupallista toimintaa), sitä
kutsutaan henkilökohtaiseksi tapahtumaksi. 

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=fi_FI
https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/merchant-fees


Alla on esitetty henkilökohtaisiin tapahtumiin liittyvät hinnat.

Kotimaisten henkilökohtaisten tapahtumien lähettäminen

Hinta

Maksuton (jos valuuttamuunnosta ei käytetä)

Kansainvälisten henkilökohtaisten tapahtumien lähettäminen

Vastaanottajan osoitteen maa Hinta

Kanada, Eurooppa I, Eurooppa II, Pohjois-Eurooppa ja Yhdysvallat 1,99 EUR

Mikä tahansa muu maa tai alue 3,99 EUR

Eri valuuttoina veloitettavat palkkiot maksujen lähettämisestä: Perimme palkkion saldosta valuutassa, jossa palkkio maksetaan. Tätä varten meidän on
mahdollisesti muunnettava palkkion summa lähetettävästä saldostasi valuuttaan, jossa palkkio maksetaan, jolloin myös sovelletaan Muunnokset kaikissa muissa
tapauksissa -kohdan palkkioita.

Henkilökohtaisten tapahtumien vastaanottaminen

Hinta

Maksuton (jos valuuttamuunnosta ei käytetä)

Valuuttamuunnokset

Lisätietoa valuutan muuntamisesta on käyttäjäsopimuksessa. 

Käytä alla olevaa valuuttamuunnintyökalua nähdäksesi kurssin, jota voidaan soveltaa tapahtumaasi. Kaikki esitetyt hinnat voivat muuttua tapahtuman valmistumisen kellonajan
ja päivämäärän perusteella. 

Valuuttamuunnintyökalu

Yritystilin saldon muuntaminen

Hinta

3,0 % + perusvaluuttakurssi

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fi_FI#currency-conversion1
https://www.paypal.com/fi/smarthelp/article/faq1976


Siirrot PayPalin ulkopuolelle

Voit yleensä siirtää rahaa PayPalista vakiosiirroilla linkitetylle pankkitilille tai kelpoisille pankkikorteille. Valuuttamuunnosta (ja valuutan muuntopalkkioita) voidaan myös
soveltaa. 

Huomautus: katso lisää yritystileiltä siirtämisen siirtohintoja PayPalin kauppiashinnat -sivulta.

Saldon siirtäminen henkilökohtaiselta PayPal-tililtä

Siirto kohteeseen Siirron tyyppi Hinta

Paikallinen pankkitili Vakio Maksuton (jos valuuttamuunnosta ei käytetä)

Yhdysvaltalainen pankkitili Vakio 3,00 % (jos valuuttamuunnosta ei käytetä)

Muut kuluttajahinnat

Alla ovat palkkiot, jotka liittyvät tapahtumiin, pyyntöihin tai toimiin, joita voi tapahtua, kun käytät tiliäsi.

Muut palkkiot

Tapahtumat Kuvaus Hinta

Pankin palautus
siirrossa
PayPalin
ulkopuolelle

Tämä palkkio veloitetaan, kun käyttäjä yrittää tehdä siirron PayPalin ulkopuolelle ja se epäonnistuu
siksi, että annetut pankkitilitiedot tai toimitustiedot ovat virheellisiä.

3,00 EUR

Luottokortin ja
pankkikortin
vahvistukset

Joiltakin käyttäjiltä voidaan rahankäyttörajaa lisättäessä tai PayPalin niin määrittäessä veloittaa
luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistuspalkkio. Tämä summa palautetaan, kun olet
suorittanut luottokortin tai pankkikortin vahvistusprosessin onnistuneesti.

Katso alla oleva
Luottokortin ja pankkikortin
linkitys ja vahvistus
-taulukko.

Ei-aktiivinen
PayPal-tili

Epäaktiivisuuspalkkiona peritään joko alla oleva summa tai tilin jäljellä oleva saldo sen mukaan,
kumpi summa on pienempi.

Katso ei-aktiivisia PayPal-
tilejä koskeva
palkkiotaulukko alla.

Raporttipyyntö
Tätä palkkiota sovelletaan tietopyyntöihin siitä, miksi PayPalilla oli kohtuulliset perustelut hylätä
maksumääräyksesi. Emme veloita sinua raporteista, joita pyydät siinä tapauksessa, että uskot hyvässä
uskossa PayPal-tililläsi sattuneen virheen.

12,00 EUR (kpl)

Luottokortin ja pankkikortin linkitys ja vahvistus -taulukko

Valuutta Hinta

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/merchant-fees


Valuutta Hinta

Australian dollari 2,00 AUD

Brasilian real 4,00 BRL

Kanadan dollari 2,45 CAD

Tšekin koruna 50,00 CZK

Tanskan kruunu 12,50 DKK

Euro 1,50 EUR

Hongkongin dollari 15,00 HKD

Unkarin forintti 400,00 HUF

Uusi Israelin sekeli 8,00 ILS

Japanin jeni 200,00 JPY

Malesian ringgit Ei sovellu

Meksikon peso 20,00 MXN

Valuutta Hinta

Taiwanin dollari 70,00 TWD

Uuden-Seelannin dollari 3,00 NZD

Norjan kruunu 15,00 NOK

Filippiinien peso 100,00 PHP

Puolan zloty 6,50 PLN

Venäjän rupla 60,00 RUB

Singaporen dollari 3,00 SGD

Ruotsin kruunu 15,00 SEK

Sveitsin frangi 3,00 CHF

Thaimaan baht 70,00 THB

Englannin punta 1,00 GBP

Yhdysvaltain dollari 1,95 USD

Ei-aktiivisia PayPal-tilejä koskeva taulukko

Valuutta Palkkio



Valuutta Palkkio

Tšekin koruna 270,00 CZK

Tanskan kruunu 75,00 DKK

Euro 10,00 EUR

Unkarin forintti 3 600,00 HUF

Norjan kruunu 105,00 NOK

Puolan zloty 45,00 PLN

Ruotsin kruunu 100,00 SEK

Sveitsin frangi 10,00 CHF

Englannin punta 9,00 GBP


