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Erityiset ehdot 
 
Talletuskorko 
Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. 
 
Koron laskentatapa 
Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan lukematta käyttäen jakajana lukua 365. 
 
Koron maksu 
Pankki siirtää kertyneen koron vuosittain tilin avauspäivää vastaavana päivänä tässä sopimuksessa mainitulle hoitotilille. 
Korko on nostettavissa hoitotililtä viimeistään eräpäivää seuraavana pankkipäivänä. 
 
Lisäkorko 
Talletuksen pääomalle mahdollisesti maksettava lisäkorko määräytyy seuraavasti: 
 
Määräytymispäivä 
pp.kk.vvvv 
 
Lähtöpäivä 
pp.kk.vvvv 
 
Talletukselle maksetaan lisäkorkoa ( ) %, jos kaikkien kolmen viiteosakkeen kurssi on määräytymispäivänä samalla tai 
korkeammalla tasolla kuin lähtöpäivänä. Odotettu lisäkorko on ( ) %. Tarkka lisäkorko määritellään lähtöpäivänä pp.kk.vvvv ja 
se on välillä ( ) %. 
 
Jos yhden tai useamman viiteosakkeen päätöskurssi määräytymispäivänä on alle lähtökurssin, talletukselle ei makseta 
lisäkorkoa. 
Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. 
 
Tällä tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Lisäkorko, 
jota ei ole liitetty talletuksen pääomaan, ei kuulu talletussuojan piiriin. 
 
Viiteosakkeet: 
( ) 
( ) 
( ) 
 
Lisätietoja: Tietoa viiteosakkeiden kurssikehityksestä on saatava yleisimmistä talouslehdistä, Nordean 
konttoreista ja Nordean kotisivuilta nordea.fi 
 
Lisäkorkoon vaikuttavat muut tekijät 
Määräytymispäivä on lisäkoron lasketaan käytettävä päivämäärä, jonka päätöskurssien mukaan määräytyy, 
saako tallettaja lisäkorkoa. Mikäli määräytymispäivä ei ole jonkin Viiteosakkeen Pörssipäivä siirtyy 
Määräytymispäivä tämän tekijän osalta seuraavaksi Pörssipäiväksi. 
 
Lähtöpäivä on lisäkoron laskennassa käytettävä päivämäärä, jonka päätöskursseja käytetään vertailukohtana eli 
lähtötasoa määriteltäessä tallettajan lisäkorkoa. Mikäli Lähtöpäivä ei ole jonkin Viiteosakkeen Pörssipäivä siirtyy 
Määräytymispäivä tämän tekijän osalta seuraavaksi Pörssipäiväksi. 
 
Päätöskurssi on kunkin Viiteosakkeen sulkemisarvo virallisen kaupankäynnin päättyessä Määräytymispäivänä 
kyseisen osakkeen kaupankäyntipörssissä. 
 
Lähtökurssi on kunkin Viiteosakkeen sulkemisarvo virallisen kaupankäynnin päättyessä Lähtöpäivänä kyseisen 
osakkeen kaupankäyntipörssissä. 
 
Pörssipäivä on jokainen päivä, jona Viiteosakkeen kaupankäyntipörssissä käydään arvopapereilla kauppaa, tai 
Markkinahäiriön tapahtuessa olisi pitänyt käydä kauppaa. 
Laskenta-asiamies on Nordea Pankki Suomi Oyj. Laskenta-asiamies toimii asiantuntijana ja sen määrittämä 
lisäkorko on Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja tallettajia sitova. 
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Markkinahäiriön katsotaan olevan olemassa silloin, kun Viiteosakkeen kaupankäynti on keskeytetty tai muutoin 
rajoitettu viimeisen puolen tunnin aikana ennen Lähtökurssin tai Päätöskurssin sulkemisajankohtaa ja 
keskeytyksellä taikka rajoituksella on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Viiteosakkeen 
arvon määrityksessä. 
 
Markkinahäiriö Lähtöpäivänä tai Määräytymispäivänä 
Mikäli Viiteosakkeen arvoa ei Lähtöpäivänä tai Määräytymispäivänä voida markkinahäiriön johdosta määrittää, 
on Laskenta-asiamiehen määritettävä kyseisen Viiteosakkeen arvo Markkinahäiriön päättymistä seuraavan 
pörssipäivän sulkemisajankohdan Viiteosakkeen arvon perusteella. 
 
Mikäli Markkinahäiriö kuitenkin jatkuu viiden (5) seuraavan pörssipäivän ajan, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi 
katsomallaan tavalla määriteltävä kyseisen Viiteosakkeen arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli 
Markkinahäiriötä ei olisi tapahtunut. 
 
Viiteosakkeen pääomajärjestelyjen vaikutukset 
Mikäli yhtiö, jonka osake kuuluu Viiteosakkeisiin toteuttaa pääomajärjestelyn, joka vaikuttaa yhtiön osakkeisiin, 
kuten uusmerkinnän, rahastoannin, osakkeiden jaon, osakkeiden mitätöinnin, osingonjaon osakkeina tai muun 
ylimääräisen osingonjaon, osakepääoman alentamisen palauttaen varoja osakkeenomistajille tai muun 
toimenpiteen tai tapahtuman, jolla on vastaava vaikutus, Laskenta-asiamies voi muuttaa osakkeen Lähtökurssia 
tai muulla tavalla muuttaa lisäkoron määräytymisen rakennetta, jotta ne taloudelliset olosuhteet, jotka vallitsivat 
Lähtöpäivänä mahdollisimman hyvin säilyisivät. Muutoksissa Laskenta-asiamies pyrkii noudattamaan vakioiduilla 
optiomarkkinoilla noudatettua laskentatapaa. 
 
Viiteosaketta koskevan julkisen ostotarjouksen ja lunastusmenettelyn yhteydessä Laskenta-asiamies voi päättää, 
että osake korvataan toisella osakkeella tai oikeudella, jota tällaisessa tapauksessa on osakkeenomistajalle 
tarjottu. Myös muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa Laskenta-asiamies pyrkii tekemään muutoksen 
noudattaen vakioiduilla optiomarkkinoilla noudatettua ja muita hyvän markkinatavan mukaisia 
laskentaperiaatteita ja menettelytapoja, jos sijoittajan ja liikkeeseenlaskijan keskinäinen sopimustasapaino 
muuten muuttuisi kohtuuttomasti. 
 
Yhtiön purkautumisen, pakkolunastuksen, konkurssin tai muun sellaisen tapahtuman seurauksena, jolloin 
osakkeenomistaja ei saa mitään korvausta, Viiteosakkeen arvo saa arvon nolla. 
 
Hoitotili Sopimukseen on aina lisättävä hoitotili, jonka kautta korko ja lisäkorko maksetaan. Myös talletuksen 
pääoma siirretään eräpäivänä hoitotilille, josta se on nostettavissa viimeistään eräpäivää seuraavana 
pankkipäivänä. 
 
Talletuksen purkaminen TalletusPlus voidaan purkaa kesken talletusajan ja Nordea Pankki Suomi Oyj 
määrittää tästä aiheutuvan purkukustannuksen. Purkukustannus muodostuu pankille talletuksen purkamisesta 
kesken talletusajan aiheutuvista kustannuksista, joihin lisätään 50 euroa käsittelymaksua. Purkamisessa 
palautettava määrä on edellä mainituista tekijöistä johtuen enintään talletuksen 
nimellisarvo vähennettynä 50 eurolla. 
 
Sopimuskokonaisuus 
Tämän tilisopimuksen lisäksi tähän tiliin sovelletaan Määräaikaisen talletuksen yleisiä tiliehtoja. 
Olen vastaanottanut tilisopimuksen ja tiliehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. 
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1 Tilin määritelmä 
Määräaikaistilille pankki ottaa yleisöltä vastaan 
talletuksia nostettavaksi ilman erillistä irtisanomista 
sovitun määräajan kuluttua. 
 
1.1 Talletuskausi 
Ehdoissa mainitulla talletuskaudella tarkoitetaan aikaa 
tilin avauspäivästä eräpäivään. Jos tili uusitaan, alkaa 
uusi talletuskausi. 
 
2 Tilinomistaja 
2.1 Useita tilinomistajia 
Mikäli tilinomistajia on useampi kuin yksi, voi jokainen 
yksin käyttää tiliä (tai-tili), jollei pankin kanssa ole 
erikseen sovittu, että he käyttävät sitä kaikki yhdessä 
(ja-tili). 
 
2.2 Käyttöoikeus 
Käyttöoikeuden tiliin voivat antaa vain kaikki tilin-
omistajat yhdessä. Yksikin tilinomistaja on oikeutettu 
poistamaan käyttöoikeuden. 
 
2.3 Tilin avaaja 
Jos tilin avaa muu kuin tilinomistaja tai hänen laillinen 
edustajansa, tilinavaaja ei voi pidättää itselleen 
käyttöoikeutta tiliin. 
 
3 Tiliä avattaessa sovittavat asiat 
3.1 Kirjallinen sopimus 
Tilin avaaja ja pankki tekevät kirjallisen sopimuksen, 
joka muodostuu tilisopimuksesta ja tiliehdoista. 
 
3.2 Pankille annettavat tiedot 
Tilin avaaja on velvollinen antamaan pankille tiedot 
tilin omistajista. Tilin avaajan ja tilinomistajien on 
ilmoitettava pankille nimensä, henkilötunnuksensa,  
ly-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa, posti-
osoitteensa ja kotipaikkatietonsa sekä annettava 
nimikirjoitusnäytteensä. 
 
Tilinomistajien on ilmoitettava edellä mainittujen 
tietojen muutoksista pankille. 
 
Pankilla on oikeus oma-aloitteisesti saattaa tilinomis-
tajan osoitetiedot ajantasalle väestörekisterin tai muun 
virallisen luotettavan tahon kautta saatavien tietojen 
perusteella. Mikäli tilinomistaja haluaa saada postinsa 
johonkin muuhun kuin siihen osoitteeseen, joka hänel-
lä on väestörekisterissä, on tästä erityisesti ilmoitet-
tava pankille. Tilinomistaja on lisäksi velvollinen 
antamaan pankille talletuskorkojen verokäsittelyä 
varten tarvittavat tiedot. 
 
3.3 Tiliä koskevat ilmoitukset 
Pankki lähettää tiliotteen, erääntymisilmoituksen ja 
muut tiliä koskevat ilmoitukset tilinomistajalle hänen 
ilmoittamaansa tai väestörekisteriviranomaiselta tai 

muun virallisen luotettavan tahon kautta saatuun 
osoitteeseen, jolleivät tilinomistaja ja pankki toisin 
sovi. 
 
Kun pankki lähettää tiliotteen, erääntymisilmoituksen 
tai muun tiliä koskevan ilmoituksen tilinomistajalle tai 
muulle sovitulle henkilölle, tilinomistajan tai muun 
henkilön katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään 
seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen. 
 
4 Tilisopimukseen kirjattavat asiat 
Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista 
• talletuksen /koron eräpäivä ja erääntyminen 
• korkoprosentti sopimuksen tekohetkellä 
• koron laskentatapa 
• koronmaksu 
• viitekorkoon sidotun talletuksen viitekorko ja 

marginaali 
• viitekoron arvon muutos ja sen vaikutus 

talletuskorkoon 
• mahdollinen enimmäis- ja vähimmäiskorkoa 

koskeva lauseke 
• arvopäiväkäytäntö 
• koron mahdolliset porrastukset 
• talletuksen uudistaminen 
• tilin valuutta 
• talletuksen määrä 
• mahdolliset käyttöoikeuden haltijat 
• hoitotili 
• mahdollinen nostoprovisio  
• muut asiat, joista näiden tiliehtojen nojalla voidaan 

sopia. 
 
5 Talletustodistus 
Jos talletuksesta annetaan erillinen talletustodistus, 
on todistus aina esitettävä varoja nostettaessa. 
 
Jos talletustodistus katoaa, sen omistajan on annet-
tava katoamisesta tieto pankille ja samalla ilmoitet-
tava, milloin ja miten katoaminen on tapahtunut. 
 
Pankin on kuulutettava talletustodistuksen katoa-
misesta Virallisessa lehdessä. Asiakirjan omistaja 
maksaa kustannukset. 
 
Jollei talletustodistusta ole löydetty kuuden kuukau-
den kuluessa kuuluttamisesta, sen omistaja on 
oikeutettu tiliehtojen mukaisesti perimään saatavansa. 
Kadonneeksi kuulutettu talletustodistus ei tämän 
jälkeen oikeuta nostamaan talletusta. 
 
6 Pankkipäivä 
Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, jona pankit ovat 
yleisesti Suomessa avoinna ja jona Helsingissä 
käydään valuutta- ja rahamarkkinakauppaa.
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7 Talletuksen nostaminen 
Talletuksen saa nostaa vain tilinomistaja tai hänen 
valtuuttamansa tai oikeudenomistajansa ellei muuta 
pankin hyväksymää ehtoa ole tehty. 
 
7.1 Pankin oikeus olla hyväksymättä talletuksen  
      nostoa 
Pankilla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä 
erääntyneen talletuksen nostoa 
• nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus 

poikkeaa pankin hallussa olevasta 
nimikirjoitusnäytteestä 

• talletuksen nostaja ei pysty luotettavasti 
todistamaan henkilöllisyyttään 

• pankilla on syytä epäillä talletuksen nostajan 
henkilötodistuksen oikeellisuutta 

• pankilla on muutoin perusteltua syytä epäillä 
tilinkäytön oikeellisuutta 

• talletustodistusta ei esitetä noston yhteydessä, 
vaikka tilille on annettu talletustodistus. 

 
8 Tilin tapahtumat 
Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset 
ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä 
luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei 
tilinomistaja toisin todista. 
 
9 Maksut ja palkkiot 
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaami-
seen, tilin ylläpitoon, tilin purkamiseen ja pankin 
lähettämiin ilmoituksiin perustuvat maksut ja palkkiot, 
joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta 
Palveluhinnastosta. 
 
10 Tilisopimuksen ja tiliehtojen muuttaminen 
Tiliehtoja ja tilisopimusta voidaan muuttaa. 
 
10.1 Tilinomistajan oikeuksia vähentävä muutos 
Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti tilisopimuk-
sen ja tiliehtojen muutoksen, joka lisää tilinomistajan 
velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä 
johdu lain muutoksesta taikka viranomaisen päätök-
sestä. Tällainen tiliehtojen muutos tulee voimaan 
pankin ilmoittamana ajan-kohtana kuitenkin aikaisin-
taan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettä-
misestä tilinomistajalle. 
 
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jos tilinomista-
ja ei kahden kuukauden kuluessa muutos-ilmoituksen 
lähettämisestä ilmoita pankille, ettei hän hyväksy 
pankin ehdottamaa muutosta. Tilinomistajan vastusta-
essa tiliehtojen muutosta, noudatetaan talletuksen 
eräpäivään asti ennen muutosilmoituksen 
lähettämistä sovittuja ehtoja. 
 
10.2 Muut muutokset 
Jos tilisopimuksen tai tiliehtojen muutos ei lisää tilin-
omistajan velvollisuuksia tai vähennä hänen 

oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viran-
omaisen päätöksestä, pankilla on oikeus ilmoittaa 
muutoksesta julkaisemalla se pankin toimipaikassa. 
 
Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuu-
kauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua 
muutoksen julkaisemisesta pankin toimipaikassa tai 
pankin erikseen ilmoittamana ajankohtana. 
 
11 Palveluhinnasto 
Tilisopimuksessa ja tiliehdoissa mainitulla palveluhin-
nastolla tarkoitetaan Nordea Pankin Palveluhinnastoa, 
joka on nähtävissä jokaisessa pankin kotimaisessa 
konttorissa. 
Palveluhinnastoa voidaan muuttaa. 
 
11.1 Uuden maksun tai palkkion periminen 
Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti muutoksen, 
jolla pankki liittää tähän sopimukseen maksun tai 
palkkion, joka ei sisältynyt Palveluhinnastoon sopi-
muksen allekirjoitushetkellä ja joka ei aiheudu lain 
muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Pankilla 
on oikeus periä uusi maksu ja palkkio pankin ilmoitta-
masta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan 
kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämi-
sestä tilinomistajalle. 
 
Samalla tavalla pankki ilmoittaa tilinomistajalle 
kirjallisesti alennusperusteidensa muuttamisesta. 
 
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilin-
omistaja kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
lähettämisestä ilmoita pankille, ettei hän hyväksy 
pankin ehdottaman uuden maksun tai palkkion 
perimistä. Tilinomistajan vastustaessa uuden maksun 
tai palkkion liittämistä sopimukseen, noudatetaan 
talletuksen eräpäivään asti tilisopimuksen alle-
kirjoitushetkellä voimassa olleita maksuja ja palkkioita. 
 
11.2 Maksun tai palkkion korottaminen ja muut    
        muutokset 
Pankki ilmoittaa muutoksen julkaisemalla sen 
ainoastaan Palveluhinnastossa, jos 
• pankki liittää tähän sopimukseen lain muutoksesta 

tai viranomaisen päätöksestä aiheutuvan maksun 
tai palkkion 

• pankki korottaa sellaista maksua tai palkkiota, 
joka oli Palveluhinnastossa tämän sopimuksen 
alle-kirjoitushetkellä tai jonka käyttöönotosta 
pankki on kirjallisesti ilmoittanut tilinomistajalle. 

 
Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, 
joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua siitä, kun 
muutos on julkaistu Palveluhinnastossa, ellei lain 
muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä muuta 
johdu. 
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12 Panttaus ja siirto 
Tilillä olevat varat voidaan pantata tai siirtää. Siirto voi 
tapahtua vain nimetylle pankin hyväksymälle 
siirronsaajalle. 
Siirron- tai pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi 
ilmoitettava siirrosta tai panttauksesta pankille. 
Tiliote, tilisopimus, erääntymisilmoitus tai tilillepanosta 
annettu kuitti eivät ole saamistodisteita, joilla olisi 
oikeus käyttää tiliä eikä niitä voida pantata tai siirtää. 
 
13 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai  
     keskeyttäminen 
Siinä tapauksessa, että viitekorkoa ei noteerata 
• uusia talletuksia ei kyseisellä viitekorolla voida 

tehdä 
• olemassa oleville talletuksille maksetaan sovittua 

kiinteää korkoa talletuskauden loppuun asti 
• talletukset erääntyvät sovittuina eräpäivinä. 
 
Jos Suomen Pankki ei anna uudesta viitekorosta 
ohjeita, eivätkä tilinomistaja ja pankki pääse sopi-
mukseen käytettävästä viitekorosta, pankki määrit-
telee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia 
viranomaisia. 
Viitekoron vaihtumisen yhteydessä kokonaiskorko ei 
muutu. 
 
14 Valuuttakurssien noteerauksen lakkaaminen tai  
     keskeyttäminen 
Pankilla on oikeus rajoittaa tilin käyttöä, jos tilin 
valuutalle ei noteerata valuuttakurssia. 
Mikäli tilin valuutan noteeraaminen päättyy kokonaan, 
käytetään pankin viimeksi noteeraamaa ostokurssia 
talletuksen takaisinmaksussa. 
 
15 Tilin sulkeminen 
Pankilla on oikeus sulkea tili, kun 
• tilinomistaja asetetaan konkurssiin 
• luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt 

kuittausedellytykset ovat täyttyneet tai pankilla on 
perusteltu syy epäillä tilin väärinkäyttöä. 

16 Oikeuspaikka ja sovellettava laki 
Tilisopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet voidaan 
käsitellä myös sen Suomessa sijaitsevan paikka-
kunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
tilinomistajalla on asuinpaikka. Jollei tilinomistajalla 
ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään 
pankin kotipaikan käräjäoikeudessa. 
 
Tilisopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
17 Ylivoimainen este 
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoi-
maisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutu-
vasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta 
vaikeutumisesta. 
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopija-
puolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä 
kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Jos yli-
voimainen este koskee pankkia, pankki voi ilmoittaa 
asiasta valtakunnallisissa päivälehdissä. 
 
18 Tietojen luovuttaminen 
Pankilla on oikeus luovuttaa tilinomistajaa ja tätä 
tilisuhdetta koskevia tietoja emo-, tytär- ja osakkuus-
yhtiöilleen sekä näiden tytär- ja osakkuusyhteisöille, ja 
hankkia näiltä vastaavia tietoja, jolloin näillä on oikeus 
ilmoittaa pankkisalaisuuden alaisiakin tietoja. Tietojen 
luovuttaminen edellyttää, että saajaa koskee luotto-
laitostoiminnasta annetun lain mukainen tai sitä 
vastaava salassapitovelvollisuus.  
 
Nämä tiliehdot ovat Rahoitustarkastuksen hyväksymät 
(13.9.2002). 
 


