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SijoitusTalletus-tili Korko 1/2015 

Lisäkorko 7,5 %*, mikäli euribor 3 kk nousee kolmen vuoden 

talletusaikana 1,1 prosenttiin tai korkeammalle 

SijoitusTalletus-tili on määräaikai-

nen talletustili, jonka tuotto muo-

dostuu talletuskorosta ja mahdolli-

sesta lisäkorosta. Lisäkorko sido-

taan eräkohtaisesti viiteomaisuus-

lajin markkinakurssin kehitykseen. 

Viiteomaisuuslajeja voivat olla esi-

merkiksi osakkeet, indeksit, hyö-

dykkeet, raaka-aineet, valuutat, 

korot, kiinteistöt tai edellämai-

nittujen yhdistelmät. 

 

SijoitusTalletus-tili Korko 1/2015 

 

Eräpäivä: 

29.6.2018 

Vähimmäistalletus: 

500 euroa 

Enimmäistalletus: 

100 000 euroa 

Talletuskorko: 

0 % 

Talletuksen tuotto eräpäivänä: 

7,5 %*, jos viitekorko vähintään 1,1 % 11.6.2018, 

5,0 %**, jos viitekorko vähintään 1,1 % 12.6.2017, 

2,5 %***, jos viitekorko vähintään 1,1 % 10.6.2016,  

muutoin 0 %. 

Tuotonmaksupäivä: 

29.6.2018 

*Vastaa todellista vuosikorkoa 2,3 % talletusajalle 25.5.2015– 29.6.2018. 

**Vastaa todellista vuosikorkoa 1,6 % talletusajalle 25.5.2015– 29.6.2018. 

***Vastaa todellista vuosikorkoa 0,8 % talletusajalle 25.5.2015– 29.6.2018. 
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Miksi tehdä SijoitusTalletus-tili Korko 1/2015? 

Euroalueen talous on matalasuhdanteessa ja voimakkaat elvytystoimet ovat johtaneet korkojen laskuun lähelle nol-
laa. Tileillä makaava raha menettää jatkuvasti ostovoimaansa inflaation takia. Vaikka korkojen ei odoteta lähiaikoina 
vielä palautuvan normaaleille tasoille, voi nousu olla hyvinkin äkillinen kun taloustilanteen käänne alkaa. 

        Lähde: Nordea Markets sijoitustuotteet 18.5.2015 

SijoitusTalletus-tili Korko 1/2015 on 3 vuoden määräaikainen talletustili, jolle maksetaan mahdollinen lisäkorko erä-
päivänä. 2,5 prosentin lisäkorko toteutuu vuosittain, jos euribor 3 kk -viitekorko on vuosittaisena tarkastelupäivänä 
1,1 % tai korkeampi. Mikäli viitekorko jonakin tarkastelupäivänä jää alle 1,1 prosentin, ei lisäkorko toteudu sinä 
vuonna. Mikäli viitekorko on kuitenkin 1,1 % tai korkeampi jonakin tulevana tarkastelupäivänä, toteutuvat myös 
mahdollisesti saamatta jääneet 2,5 % lisäkorot takautuvasti. Lisäkorkojen yhteenlaskettu määrä koko kolmen vuoden 
talletusajalta on enimmillään 7,5 % (3 x 2,5 %). Lisäkorolle ei lasketa korkoa korolle. Kiinteä talletuskorko on 0 %. 

SijoitusTalletus-tilillä olevat varat ovat talletussuojan piirissä laissa säädetyssä laajuudessa. Lisäkorko ei kuulu talle-
tussuojan piiriin, jollei sitä ole maksettu tilille. Mahdollinen talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko ovat Suomessa 
lähdeveron alaisia. Nordea pidättää oikeuden keskeyttää talletuserän myynnin ja ilmoittaa mahdollisesta keskeyttä-
misestä. 

Esimerkki 1.* 

Euribor 3 kk -viitekorko on ensimmäisen vuoden tarkastelupäivänä 1,0 %, toisena vuonna 2,0 % ja kolmantena vuonna 

1,0 %. Raja-arvo 1,1 % saavutetaan vain toisena vuonna, jolloin lisäkorkoa maksetaan ensimmäiseltä ja toiselta vuodel-

ta, eli yhteensä 5,0 % (vastaa todellista vuosikorkoa n. 1,6 % talletusajalle 25.5.2015–29.6.2018). 

Esimerkki 2.* 

Euribor 3 kk -viitekorko on kolmannen vuoden tarkastelupäivänä 1,1 % tai korkeampi, jolloin lisäkorkoa maksetaan 

kaikilta kolmelta vuodelta, eli yhteensä 7,5 % (vastaa todellista vuosikorkoa n. 2,3 % talletusajalle  25.5.2015–

29.6.2018). 

Esimerkki 3.* 

Euribor 3 kk -viitekorko on jokaisena kolmena tarkastelupäivänä alle raja-arvon 1,1 %, jolloin talletukselle ei makseta 

lainkaan lisäkorkoa (vastaa todellista vuosikorkoa 0 % talletusajalle 25.5.2015–29.6.2018). 

  SijoitusTalletus-tili 

Määräaikainen, kiin-
teäkorkoinen sijoitusti-
li 

Talletusmäärä 500 euroa 500 euroa 

Talletusaika n. 36 kk 36 kk 

Todellinen 
vuosikorko 

 

2,3 % tai 
1,6 % tai 
0,8 % tai 
0 % riippuen viitekoron kehi-
tyksestä 

 0,6 % (tilanne 
19.5.2015) 

 

Korkotulon 
lähdevero  30 % (1.1.2012 lähtien)   

Euribor 3 kk -viitekoron kurssikehitys* 

20.5.2010–19.5.2015. Lähde Bloomberg 19.5.2015 

Vertaile eri talletusvaihtoehtoja 

(seuraava tuotevertailuesimerkki on laadittu 19.5.2015 mukaisin tiedoin) 
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*Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. 

*Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 
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SijoitusTalletus-tilin yleiset tiedot 

SijoitusTalletus-tili on määräaikaan sidottu tili. 

Mahdolliseen lisäkorkoon vaikuttava viite-

omaisuuslaji vaihtuu myyntierittäin. Talletus-

koron määrä ja lisäkoron määrän vaihteluväli 

ja lisäkoron määräytymisen perusteet vaihte-

levat myös myyntierittäin. 

SijoitusTalletus-tilin korko ja laskenta-

tapa 

Talletuskorko 

Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden, 

ja talletuskorkoa lasketaan tallettamispäivästä 

eräpäivään eräpäivää mukaan lukematta. Tal-

letuskorko määritellään myyntierittäin. Huomi-

oi, että tilin talletuskorko voi olla myös 0 %. 

Lisäkorko 

Talletuksen pääomalle mahdollisesti maksetta-

van lisäkoron viiteomaisuuslaji, lisäkoron mää-

rän mahdollinen vaihteluväli, sekä lisäkoron 

määräytymisperusteet, laskentatapa ja maksa-

minen määritellään jokaiselle myyntierälle 

erikseen, ja ne on kirjattu lisäkorkoa koskeviin 

erityisiin ehtoihin. Lisäkorko ei ole vuotuista 

korkoa. 

Talletuksen talletussuoja ja verotus 

SijoitusTalletus-tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin 

voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetys-

sä laajuudessa. Huomioithan, että lisäkorko ei kuulu 

talletussuojan piiriin, jollei sitä ole maksettu tilille. 

Tilille maksettava talletuskorko ja mahdollinen lisäkor-

ko ovat Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolli-

selle henkilölle ja suomalaiselle kuolinpesälle korkotu-

lon lähdeveron alaista tuloa. 

Riskit 

Jos lisäkoron maksamisen edellytykset eivät täyty, tal-

letuksen tuotto on 0 %. 

Lisätietoja 

Tiedon kunkin SijoitusTalletus-tilin talletuskorosta, 

lisäkoron perusteista, talletuskaudesta, ja muista erä-

kohtaisista tiedoista saa Nordean kotimaisista toimi-

paikoista, osoitteesta nordea.fi sekä Nordea Asiakas-

palvelusta. 

Henkilöasiakas - SijoitusTalletus-tilin avaaminen 

Tilin voit avata soittamalla Nordea Asiakaspalveluun 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk 

tai käymällä konttorissamme. 

Yritysasiakas - lisätietoja saat 

• konttoreistamme omalta yhteyshenkilöltäsi. 

• Nordea Yrityspalvelusta 0200 2121 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk, josta voit myös varata 

ajan 


