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Lisäkorkoa koskevat erityiset ehdot 

Lisäkorko ja sen määräytyminen Talletukselle maksetaan lisäkorko, mikäli sen ehdot toteutuvat. 

Ennakoitu lisäkorko on 6,0 %, ja lopullinen korkoprosentti on vaih-
teluvälillä 5,0 %-7,0 %. Pankki vahvistaa ja ilmoittaa lisäkoron 
korkoprosentin lähtöpäivänä 2.12.2015. Lisäkorko ei ole vuotuista 
korkoa.  

Lisäkorko maksetaan, mikäli jokaisen viiteomaisuusosakkeen lop-
pukurssi on yhtä suuri tai suurempi kuin lähtökurssi. Mikäli yhden 
tai useamman viiteomaisuusosakkeen loppukurssi on pienempi 
kuin lähtökurssi, talletukselle ei makseta lisäkorkoa.  

Viiteomaisuus Viiteomaisuutena on osakekori, johon kuuluvat viiteomaisuusosak-
keet:  

Metso Oyj (Bloomberg: MEO1V FH Equity), 
Kone Oyj (Bloomberg: KNEBV FH Equity) ja  
Elisa Oyj (Bloomberg: ELI1V FH Equity). 
 

Lähtöpäivä ja määräytymispäivä Lähtöpäivä on 2.12.2015 tai, jollei se ole pankkipäivä, seuraava 
pankkipäivä. Määräytymispäivä on 15.11.2017 tai, jollei se ole 
pankkipäivä, seuraava pankkipäivä. 

Lähtökurssi ja loppukurssi Pankin vahvistama viiteomaisuusosakkeen päätöskurssi (arvo 
kaupankäynnin päättyessä) lähtöpäivänä ja vastaavasti määräyty-
mispäivänä. 

 
Lisäkoron laskentatapa 
Lisäkorko lasketaan koko talletuskaudelle siten, että talletuksen pää-
omamäärä kerrotaan vahvistetulla lisäkoron korkoprosentilla. Laskenta-
asiamiehenä toimii pankki. Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. 
 
Lisäkoron maksaminen ja talletussuoja 
Lisäkorko hyvitetään talletuksen hoitotilille talletuksen eräpäivänä. 
Lisäkorkoa ei makseta, mikäli talletus puretaan ennenaikaisesti. 
Lisäkorko kuuluu kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin lais-
sa säädetyssä laajuudessa. Lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin, 
jollei sitä ole maksettu tilille. 
 
Ilmoitukset 
Pankki julkaisee lisäkorkoa ja viiteomaisuutta koskevat ilmoitukset ja 
tiedonannot verkkosivuillaan www.nordea.fi. 
 
Viiteomaisuuden vaihtaminen 
Pankilla on oikeus vaihtaa yksi tai useampi viiteomaisuusosake toi-
seen vastaavaan osakkeeseen, mikäli pankki arvioi, että viiteomai-
suusosakkeen arvonkehitys tulisi olemaan epätyydyttävä. Jos pankki 
vaihtaa viiteomaisuusosakkeen, pankki ilmoittaa vaihdosta ja tilinomis-
tajalla on oikeus purkaa tekemänsä talletus viimeistään talletuserän 
viimeisenä myyntipäivänä. 
 
Talletuserän peruuttaminen 
Pankilla on oikeus peruuttaa talletuserä, mikäli erän kokonaismäärä 
jäisi alle EUR 1 000 000, lisäkoron toteutuminen esitetyin ehdoin ei 
pankin arvion mukaan ole mahdollista tai talletuserän toteutuminen 
vaarantuu muusta syystä. Jos talletuserä peruutetaan, pankki palaut-
taa saamansa maksut. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. 
 
Pörssi  
Pörssillä tarkoitetaan viiteomaisuusosakkeiden osalta arvopaperipörs-
siä, jossa osakkeilla pankin arvion mukaan kulloinkin pääasiallisesti 
käydään kauppaa. Jos lähtöpäivä tai määräytymispäivä ei ole pörssi-
päivä, kyseinen päivä siirtyy seuraavaan pörssipäivään ottaen huomi-
oon markkinahäiriöstä mahdollisesti aiheutuvat poikkeukset. 
 
Markkinahäiriö 
Viiteomaisuuden osalta vallitsee markkinahäiriö, mikäli pankin arvion 
mukaan (i) viiteomaisuuden tai sen osakkeiden virallinen päätöskurssi 
puuttuu tai sitä ei julkisteta tai niiden arvon noteeraus, laskenta tai 
julkistaminen loppuu, (ii) pörssi ei ole avoinna tavanomaisena kau-
pankäyntiaikana, tai viiteomaisuutta, osaketta tai vastaavaa optio- tai 
futuurisopimusta koskeva kaupankäynti loppuu, keskeytyy tai sitä 
merkittävästi rajoitetaan, (iii) markkinaosapuolten mahdollisuudet 
käydä kauppaa viiteomaisuudella tai osakkeilla tai niihin liittyvillä op-
tio- tai futuurisopimuksilla tai mahdollisuudet saada niille noteeraus 
loppuvat, keskeytyvät tai heikkenevät, tai (iv) viiteomaisuuden, osak-
keiden tai vastaavien optio- tai futuurisopimusten ominaisuudet, muo-
dostaminen tai arvon laskennan tapa muuttuvat merkittävästi. Markki-

nahäiriö vallitsee myös, jos viiteomaisuutta tai siihen sisältyviä kohde-
etuuksia koskevat verosäännökset (lukuun ottamatta brutto- ja netto-
tulojen perusteella maksettavaa veroa) aiheuttavat, että lähtö- tai 
loppukurssi muuttuu.  
 
Markkinahäiriön vuoksi lähtöpäivä ja/tai määräytymispäivä siirtyvät 
seuraavaan markkinahäiriöttömään pörssipäivään. Mikäli markkinahäi-
riö jatkuu kahdeksan (8) pörssipäivää, lähtöpäivä tai määräytymispäi-
vä on kyseinen kahdeksas pörssipäivä markkinahäiriöstä riippumatta 
ja pankin on vahvistettava tällöin päätös-, lähtö- tai loppukurssi. 
 
Viiteomaisuusosaketta tai yhtiötä koskevat poikkeustilanteet 
Jos pankin arvion mukaan (i) yhtiöön, jonka osake sisältyy viiteomai-
suuteen, kohdistuu pörssistä poistuminen, valtiollistaminen, konkurssi, 
selvitystila, yrityssaneeraus, pakkolunastus, fuusio, jakautuminen, 
liiketoiminnan luovuttaminen, osakevaihto, vaihtotarjous, julkinen osto-
tarjous tai muu vastaava tapahtuma tai, jos (ii) osakkeeseen kohdistuu 
splittaus, osakeanti, maksuton anti, warranttien tai vaihtovelkakirjojen 
liikkeeseenlasku, yhdistäminen tai takaisinosto tai muu vastaava ta-
pahtuma, joka markkinakäytännön mukaan voi oikeuttaa liikkeessä 
olevien instrumenttien laskennan oikaisun, pankilla on oikeus oikaista 
lisäkoron laskentatapaa tai viiteomaisuuden koostumusta tai korvata 
osake uudella korvaavalla osakkeella sellaisen laskennan saavuttami-
seksi, joka kuvastaa aikaisempaa laskentatapaa ja perustuu siihen. 
 
Viiteomaisuusosakkeen arvo voi olla nolla yhtiön purkautumisen, kon-
kurssin tai muun sellaisen tapahtuman seurauksena, jolloin osak-
keenomistajat tavanomaisesti eivät saa osakkeestaan vastiketta.  
 
Lainsäädännön muutos  
Mikäli lain, asetuksen, viranomaisen päätöksen tai vastaavan säädök-
sen taikka niiden muutoksen tai niiden soveltamisessa tapahtuvan 
muutoksen tai keskuspankin, valtion tai ylikansallisen yhteisön, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin toimeenpaneman 
maksun lykkäyksen, valuuttarajoituksen, takavarikon, kauppasaarron 
tai boikotin johdosta pankin oman arvionsa mukaan olisi lainvastaista 
tai olennaisesti aiempaa vaikeampaa vastaanottaa strukturoituja talle-
tuksia, tai jos pankin tai kolmannen tahon olisi lainvastaista tai olen-
naisesti aiempaa vaikeampaa omistaa, hankkia tai myydä viiteomai-
suutta tai tehdä viiteomaisuuteen liittyviä johdannaissopimuksia, 
pankki voi vaihtaa viiteomaisuusosakkeen tai vaihtoehtoisesti korjata 
lisäkoron laskutapaa. 
 
Pankki voi päättää viiteomaisuuden vaihtamisesta tai laskutavan kor-
jaamisesta myös, jos edellisessä kappaleessa mainitusta syystä joh-
tuu, että pankin talletuksiin liittyvältä riskiltä suojautumisen kustannuk-
set lisääntyvät olennaisella tavalla tai jos talletuksiin liittyvältä riskiltä 
suojautuminen vaikeutuu olennaisesti tai muuttuu mahdottomaksi. 
 
Oikaisut ja lisäkoron ennenaikainen vahvistaminen 
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Pankilla on oikeus tehdä näihin erityisehtoihin välttämättömiksi katso-
mansa markkinahäiriön, viiteomaisuusosaketta tai yhtiötä koskevien 
poikkeustilanteiden tai lainsäädännön muutoksen edellyttämät lisäyk-
set, oikaisut tai muutokset.  
 
Mikäli pankki arvioi, ettei viiteomaisuusosakkeen korvaaminen tai 
laskennan korjaus anna kohtuullista tulosta, pankki voi laskea ja vah-
vistaa lisäkoron ennenaikaisesti viiteomaisuuden viimeksi julkistetun 
arvon perusteella. Pankin vahvistettua lisäkoron pankki ilmoittaa tilin-
omistajille lisäkoron määrän ja minkä markkinakoron korkokantaan 
talletuksen lisäkorko sidotaan. Talletuksen pääoma ja mahdollisesti 
maksettava lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä. 
 
Kurssin oikaisu 
Jos viiteomaisuusosakkeen virallista päätöskurssia oikaistaan aikana, 
joka tavallisesti kuluu spot-kaupan kaupantekopäivän ja selvityspäivän 
välillä (kuitenkin viimeistään kolme (3) pörssipäivää lähtö- tai määräy-
tymispäivän jälkeen) ja kurssia on käytetty päätös-, lähtö- tai loppu-
kurssin määrittämiseen, pankilla on oikeus tehdä vastaava oikaisu. 
 
Muut ehdot 
Jos nämä erityiset ehdot ja tilisopimuksen muut ehdot ovat ristiriidas-
sa, sovelletaan näitä ehtoja. Pankilla on oikeus korjata selvät ja ilmei-
set virheet talletuserän tiedoissa. 
 
 


