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Tilin määritelmä
EtuTili on jatkuvaan säästämiseen tarkoitettu tili.
Talletuskorko
Tilin talletuskorko on kiinteä 0,00%.
Talletuskoron sijasta maksettava korko
Pankki voi maksaa tilille talletuskoron sijasta korkeampaa korkoa, joka on voimassa joko pankin kulloinkin määrittelemän
määräajan tai toistaiseksi, jolloin pankilla on oikeus päättää erikseen sen päättymisajankohta. Kun korkeamman koron
voimassaolo päättyy, tilin korkoprosentti palautuu automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta tilisopimuksen ehtojen
mukaiseksi talletuskoroksi seuraavana kalenteripäivänä. Tiedot mahdollisen talletuskoron sijasta maksettavan koron
arvosta on saatavissa pankin verkkosivuilla (nordea.fi) sekä pankin Suomessa sijaitsevissa konttoreissa.
Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen
Pankki maksaa talletuskorkoa tilillepanon arvopäivästä nostopäivään nostopäivää mukaan lukematta tai kulloinkin
voimassa olevan lainsäädännön sallimasta ajankohdasta.
Talletuskorko lasketaan päivän päättävälle saldolle todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365/366.
Talletuskorko 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.
Mitä edellä on sanottu talletuskoron laskentatavasta ja maksamisesta, soveltuu myös talletuskoron sijasta mahdollisesti
maksettavan koron laskemiseen ja maksamiseen.
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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