
HINNASTO MUSIIKIN KÄYTTÖ TV-TUOTANNOISSA POHJOISMAISSA

TUOTANTOTYYPPI MÄÄRITELMÄ MUSIIKKIKATEGORIA SYNKRONOINTIKORVAUS

MUUT TV-OHJELMAT Kaikki muut tv-ohjelmat sekä 
paikallistelelevisio-ohjelmat

Olemassa oleva musiikki 2,00 €/musiikkisekunti

Tilausmusiikki 1,55 €/musiikkisekunti

LIVE ON TAPE                      Livetaltiointi yleisön edessä. Ei rajoituksia 
esitysajan tai uusintakertojen suhteen

Olemassa oleva musiikki 0,90 €/musiikkisekunti

Tilausmusiikki 0,50 €/musiikkisekunti

TV-DRAAMA 
Esitys vain Pohjoismaissa

TV-draama, fiktiiviseen käsikirjoitukseen 
perustuva tv-sarja, esitettäväksi vain
Pohjoismaissmaissa

Olemassa oleva musiikki 5 €/musiikkisekunti
Minimilaskutus 250 €/teos

Tilausmusiikki 1,55 €/musiikkisekunti

TV-DRAAMA 
Esitys Pohjoismaiden 
ulkopuolella 

Fiktiiviseen käsikirjoitukseen perustuva 
draama esitettäväksi televisiossa 
Pohjoismaiden maiden lisäksi myös muissa 
maissa tai koko maailmassa

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltijaan

Tilausmusiikki

Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltiijaan
tai
1,55 €/musiikkisekunti, jos oikeudenhaltija 
valtuuttanut NCB:n lisensoimaan puolestaan

KONSERTTITALTIOINNIT
Taltioinnit yleisölle esitetyistä konserteista tai 
keikoista. Huom! oopperat ja musikaalit (ns. 
suuret oikeudet) sopimuksen mukaan

Olemassa oleva musiikki 0,70 €/musiikkisekunti

Tilausmusiikki 0,50 €/musiikkisekunti

TUNNUS- JA  
BUMPERMUSIIKKI

Ohjelman alku- ja/tai lopputunnuksessa tai 
mainoskatkotunnisteessa (bumper) käytetty 
musiikki

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltijaan

Tilausmusiikki 1,55 €/musiikkisekunti

MAINOKSET, TRAILERIT JA 
PROMOT

Tv-mainos tai tv-ohjelmaa mainostava trailer, 
promo tai kanavapromo

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltijaan

Tilausmusiikki

Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltiijaan
tai
alla olevat hinnat, jos oikeudenhaltija  valtuuttanut 
NCB:n lisensoimaan puolestaan 

Valtakunnallinen televisio 19,36 €/musiikisekunti

Internet 19,36 €/musiikkisekunti

Elokuvateatteri Jos televisiomainos on identtinen
elokuvateatterimainoksen kanssa, valtakunnallinen 
televisiohinta kattaa elokuvateatterikäytön.
9,83 €/musiikkisekunti

Alueellinen televisio/kaapeli (alle 1 milj.) Ja muu julkinen 
käyttö.(Muu julkinen käyttö voi olla esim. screen-näyttö 
toreilla, tapahtumissa, urheiluhalleissa.) 
6,55 €/musiikkisekunti

Äänite-, konsertti- ja tapahtumamainokset
67,30 €/ mainos / media

LISÄKORVAUKSET MUSIIKINKÄYTÖSTÄ, JOS TUOTANTOA ESITETÄÄN POHJOISMAIDEN MAIDEN ULKOPUOLELLA   

Yllä olevat hinnat sisältävät oikeuden musiikin käyttöön myös Pohjoismaihin geoblokatuissa online-palveluissa. NCB voi lisensoida tuotantoja myös tämän alueen ulkopuolelle, mutta 
silloin NCB voi antaa käyttöluvan vain pohjoismaiseen musiikkiin. Hintoihin tulee korotus alla olevan taulukon mukaisesti. Ei koske TV-draamaa, joka esitetään Pohjoismaiden ulkopuolella

ALUE / MAANOSA LISÄMAKSU PROSENTTEINA LISÄMAKSU 

YKSITTÄINEN MAA  +15% Yllä olevan hinnaston hinta x 1,15

EUROOPPA  +100%   Yllä olevan hinnaston hinta x 2

USA JA KANADA  +100%   Yllä olevan hinnaston hinta x 2

KOKO MAAILMA  +200%   Yllä olevan hinnaston hinta x 3

Minimilaskutus 65 €


