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Uudistuksia EtuTilin ja KäyttöTiliPlus-tilien ehtoihin

Hyvä asiakkaamme, 

Tässä kirjeessä kerromme sinulle EtuTilin ja  

KäyttöTiliPlus-tilin erityisiin ehtoihin tulevista  

muutoksista. 

Tilien uudet erityiset ehdot tulevat voimaan  

1.2.2019, ja ne korvaavat tilisi nykyiset erityiset  

ehdot. Voit tutustua liitteenä oleviin  

muuttuneisiin ehtoihin.

Mitä sinä maksat pankkipalveluistasi?

Tiesitkö, että jo lähes miljoona asiakastamme  

nauttii maksuttomista päivittäispalveluista.  

Varmista sinäkin, että saat edullisimmat hinnat (0  

tai 4 e/kk) ottamalla mobiilipankki käyttöösi.  

Verkkopankkia voit edelleen käyttää rajoituksetta.

Lue lisää nordea.fi/mobiilipaketti.

EtuTilin erityisten ehtojen muutokset

EtuTilin talletuskorko on jatkossa kiinteä 0,05%, joten kaikille asiakkaille maksetaan sama korko 1.2.2019  

alkaen. Aiemmin tilin korko oli sidottu Nordea Prime-korkoon, johon huomioitiin asiakasryhmäkohtainen  

marginaali.

KäyttöTiliPlus-tilin erityisten ehtojen muutokset

Kaikille asiakkaille maksetaan jatkossa sama talletuskorko, joka määräytyy tilin saldon perusteella. Voit  

lukea tarkemmin koron määräytymisestä liitteenä olevista ehdoista. Aiemmin tilin talletuskorkoprosentti  

määräytyi päättyneiden asiakasryhmien mukaan.
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Muutokset tulevat voimaan automaattisesti  

1.2.2019

Jos hyväksyt tilien erityisiä ehtoja koskevat  

muutokset, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos et  

hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa  

EtuTilin tai KäyttöTiliPlus-tilin tilisopimus ja  

lopettaa tili ennen muutosten voimaantuloa. Voit  

hoitaa asian soittamalla tai chattaamalla Nordea  

24/7 - asiakaspalveluun. Voit olla meihin  

yhteydessä tunnistautuneena suoraan  

mobiilipankin kautta.

Näitä asioita asiakkaamme eniten arvostavat  

Nordean mobiilipankissa:

• Jos korttisi katoaa, voit sulkea sen missä ja  

milloin vain. 

• Lähdössä ulkomaille? Muuta kortin maarajaa ja  

käyttörajoja. 

• Tarvitsetko apua? Soita tai chattaa helposti  

tunnistautuneena.
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Jäikö jokin kirjeessä mietityttämään?

Yleisimmät kysymykset ja vastaukset löydät helposti verkkosivuiltamme nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki.
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Etutili 

Erityiset ehdot

Tilin määritelmä

EtuTili on jatkuvaan säästämiseen tarkoitettu tili.

Talletuskorko

Tilin talletuskorko on kiinteä 0,05%.

Lisäkorko

Talletuskoron lisäksi pankki voi maksaa tilille määräajan tai toistaiseksi voimassa olevaa lisäkorkoa pankin  

määrittelemällä tavalla. Kun lisäkorkokausi päättyy, tilin korkoprosentti muuttuu automaattisesti ilman erillistä  

ilmoitusta tilisopimuksen ehtojen mukaiseksi talletuskoroksi seuraavana kalenteripäivänä. Tiedot talletukseen  

kulloinkin sovellettavan mahdollisen lisäkoron arvosta on saatavissa pankin verkkosivuilla (nordea.fi) sekä pankin  

Suomessa sijaitsevissa konttoreissa.

Talletuskoron ja lisäkoron laskentatapa

Pankki maksaa talletuskorkoa tilillepanon arvopäivästä nostopäivään nostopäivää mukaan lukematta tai kulloinkin  

vo i- massa olevan lainsäädännön sallimasta ajankohdasta. 

Pankki maksaa mahdollista lisäkorkoa pankin määrittelemältä ajalta pankin määrittelemän lisäkorkoprosentin  

mukaisesti tilillepanon arvopäivästä nostopäivään nostopäivää mukaan lukematta tai kulloinkin voimassa olevan  

lainsäädännön sallimasta ajankohdasta. 

Korko lasketaan kalenterikuukausittain päivän päättävälle saldolle todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen  

jakajana lukua 365/366. 

Talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko maksetaan tilille vuosittain kalenterivuoden lopussa. Mikäli vuoden viimeinen  

pankkipäivä on eri kuin kalenterivuoden viimeinen päivä ja päivän päättävä saldo muuttuu tilitapahtumien tai  

korkokirjausten vuoksi vuoden viimeisen pankkipäivän ja kalenterivuoden viimeisen päivän välisenä aikana, pankki  

suorittaa kyseiseltä kalenterivuodelta uuden koronlaskennan ja hyvittää tai veloittaa koron osalta syntyneen  

erotuksen seuraavalta kalenterivuodelta mahdollisesti kertyvän koron maksamisen yhteydessä, elleivät asiakas ja  

pankki toisin sovi.

Henkilötietojen käsittely

Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat  

sopineet. Lisäksi pankki käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten silloin kun lakien ja muiden säännösten  

noudattaminen sitä edellyttää. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä pankissa annetaan Nordean  

tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla pankin verkkosivuilla. Tietosuojaselosteen voi saada myös ottamalla yhteyttä  

pankkiin. Tietosuojaseloste sisältää tietoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, joita ovat muun muassa  

oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Sovellettavat ehdot ja sitoumus

Tähän tilisopimukseen sovelletaan tämän tilisopimuksen ehtoja, tässä tilisopimuksessa sovittuja erityisiä ehtoja ja  

yksityishenkilöiden tilin yleisiä ehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia maksujenvälitystä koskevia yleisiä ehtoja. Mikäli  

maksujenvälityksen yleiset ehdot poikkeavat tilisopimuksen ehdoista, sovelletaan tilisopimuksen ehtoja. Mikäli  

tilisopimuksen erityiset ehdot poikkeavat tilin yleisistä ehdoista, sovelletaan tilisopimuksen erityisiä ehtoja. 

Olen vastaanottanut tilisopimuksen erityisehtoineen ja siihen liittyvät yksityishenkilöiden tilin yleiset ehdot sekä  

pankin tilisopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolevat maksujenvälitystä koskevat yleiset ehdot ja sitoudun  

noudattamaan niitä.
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Erityiset ehdot 

KäyttöTiliPlus-tili

Erityiset ehdot 

Tilin määritelmä

KäyttöTiliPlus-tili on tarkoitettu päivittäisten pankkiasioiden hoitoon ilman nostorajoituksia.

Talletuskorko

Tilin talletuskorko on saldoporraskohtainen. Ensimmäisen saldoportaan korko on kiinteä 0 %. Seuraavien  

saldoportaiden talletuskorko on vaihtuva ja se muodostuu viitekorosta ja siitä vähennettävästä  

saldoporraskohtaisesta marginaalista.  

Pankki antaa tilinomistajalle tai muulle tilin käyttöön oikeutetulle tietoja talletukseen kulloinkin sovellettavasta  

talletuskoron arvosta pankin kotimaisissa toimipaikoissa sekä pankin verkkosivuilla.

Viitekorko

Talletuskoron viitekorkona on pankin noteeraama Nordea KäyttöKorko. Talletuskorko muuttuu Nordea KäyttöKoron  

muutosta vastaavasti sinä päivänä, jona Nordea KäyttöKoron muutos tulee voimaan. Viitekoron muutoksista ei  

erikseen ilmoiteta tilinomistajalle. Kulloinkin voimassa oleva Nordea KäyttöKorko on saatavilla pankin kotimaisista  

toimipaikoista sekä pankin verkkosivuilta.

Marginaali

Tilin marginaali on saldoporraskohtainen. Tilin marginaali on 2,50 % kun tilin saldo on välillä 2000,01-6000,00 euroa  

ja 1,25 % kun tilin saldo on yli 6000,01 euroa. 

Talletuskoron minimi- ja maksimikorkoprosentti

Pankki voi määritellä talletuskorolle minimi- ja/tai maksimitalletuskorkoprosentin, jonka alle tai yli pankin tilille  

kulloinkin maksama talletuskorko ei voi laskea tai nousta viitekoron muutoksesta huolimatta.

Talletuskoron sijasta maksettava korko

Pankki voi maksaa tilille talletuskoron sijasta korkeampaa korkoa ja se on voimassa joko pankin kulloinkin  

määrittelemän ajanjakson tai toistaiseksi, jolloin pankilla on oikeus päättää erikseen sen päättymisajankohta. Kun  

korkeamman koron voimassaolo päättyy, tilille maksettava talletuskorko palautuu ilman eri ilmoitusta tilisopimuksen  

ehtojen mukaiseksi seuraavana kalenteripäivänä.

Talletuskoron laskentatapa

Pankki maksaa talletuskorkoa tilillepanon arvopäivästä nostopäivään nostopäivää mukaan lukematta tai kulloinkin  

voimassa olevan lainsäädännön sallimasta ajankohdasta. Talletuskorkoa maksetaan tililtä noston arvopäivään asti  

nostopäivää mukaan lukematta. Tieto kulloinkin sovellettavasta talletuskoron laskentatavasta on saatavilla pankin  

kotimaisista toimipaikoista ja pankin verkkosivuilta.  

Talletuskorko lasketaan kalenterikuukausittain kuukauden alimman kirjanpitosaldon mukaiselle saldolle todellisten  

kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365/366. Talletuskorko lasketaan erikseen kunkin saldoportaan  

saldorajojen väliselle saldolle kyseisen saldoportaan talletuskoron mukaisesti. Jos tilillä ei ole lainkaan saldoa  

kuukauden jonain päivänä tai jos tili on ylitetty, talletuskorkoa ei makseta tältä kuukaudelta. Tilin avaus- ja  

lopetuskuukaudelta ei makseta talletuskorkoa, mikäli varat eivät ole olleet tilillä koko avaus - ja lopetuskuukautta.  

Mitä edellä on sanottu talletuskoron laskentatavasta, soveltuu myös talletuskoron sijasta mahdollisesti maksettavan  

koron laskemiseen. 

Talletuskoron maksaminen

Talletuskorko ja/tai mahdollinen talletuskoron sijasta maksettava korko maksetaan tilille vuosittain tilin  

avauskuukautta seuraavan kuukauden aikana.
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Erityiset ehdot 

KäyttöTiliPlus-tili

Tilisopimuksen allekirjoitushetkellä tilin talletuskorkoprosentti on

Saldo euroa Nordea KäyttöKorko% Marginaali% Talletuskorko%

0,01 – 2 000,00 0,75 kiinteä 0,00

2 000,01 – 6 000,00 0,75 -2,50 0,00

yli 6 000,01 0,75 -1,25 0,00

Tilin minimitalletuskorkoprosentti on 0,00 % ja maksimitalletuskorkoprosentti on 3,00 %.

Henkilötietojen käsittely

Pankki käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat  

sopineet. Lisäksi pankki käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten silloin kun lakien ja muiden säännösten  

noudattaminen sitä edellyttää. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä pankissa annetaan Nordean  

tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla pankin verkkosivuilla. Tietosuojaselosteen voi saada myös ottamalla yhteyttä  

pankkiin. Tietosuojaseloste sisältää tietoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, joita ovat muun muassa  

oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Sovellettavat ehdot ja sitoumus

Tähän tilisopimukseen sovelletaan tämän tilisopimuksen ehtoja, tässä tilisopimuksessa sovittuja erityisiä ehtoja ja  

yksityishenkilöiden tilin yleisiä ehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia maksujenvälitystä koskevia yleisiä ehtoja. Mikäli  

maksujenvälityksen yleiset ehdot poikkeavat tilisopimuksen ehdoista, sovelletaan tilisopimuksen ehtoja. Mikäli  

tilisopimuksen erityiset ehdot poikkeavat tilin yleisistä ehdoista, sovelletaan tilisopimuksen erityisiä ehtoja. 

Olen vastaanottanut tilisopimuksen erityisehtoineen ja siihen liittyvät yksityishenkilöiden tilin yleiset ehdot sekä  

pankin tilisopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevat maksujenvälitystä koskevat yleiset ehdot ja sitoudun niitä  

noudattamaan.
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