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Särskilda villkor för tilläggsränta 

Tilläggsränta och hur den fastställs Tilläggsränta betalas på insättningen om villkoren för den uppfylls. 

Tilläggsräntan är 2,5 procent för varje period på cirka ett år. Den 
största möjliga tilläggsräntan är 7,5 procent beroende på stäng-
ningskursen för tre månaders euriborränta på observationsdagar-
na. Tilläggsräntan är inte årlig ränta. 

Tilläggsräntan betalas på insättningens förfallodag om referens-
räntans stängningskurs på någon observationsdag för perioden 
överstiger eller är på minst samma nivå som gränsvärdet. Till-
äggsränta betalas då även för sådana tidigare perioder där refe-
rensräntans stängningskurs på observationsdagarna inte varit på 
minst samma nivå som gränsvärdet. 

Underliggande tillgång Underliggande tillgång är referensräntan:  

Tre månaders euriborränta 

Euriborräntan är en gemensam referensränta för penningmark-
naden i euroområdet och dess värde publiceras kl. 12.00 för den 
ränteperiod som framgår av euriborräntans namn.  
 

Stängningskurs Referensräntans notering som banken fastställt på respektive ob-
servationsdag. 

Observationsdagar  

 

Periodernas observationsdagar är:  

 10.6.2016 (observationsdagen för den första perioden)  

 12.6.2017 (observationsdagen för den andra perioden), 
och  

 11.6.2018 (observationsdagen för den tredje perioden). 
 

Om observationsdagen inte är en bankdag är observationsdagen 
följande bankdag. 

Gränsvärde Gränsvärdet är 1,1 procent. 

Betalning av tilläggsränta Om referensräntans stängningskurs på observationsdagen för 
den första perioden överstiger eller är på minst samma nivå som 
gränsvärdet men inte är det på observationsdagen för varken den 
andra eller den tredje perioden, betalas på insättningens förfallo-
dag en tilläggsränta på 2,5 procent för perioden.  

Om referensräntans stängningskurs på observationsdagen för 
den andra perioden överstiger eller är på minst samma nivå som 
gränsvärdet men inte är det på observationsdagen för den tredje 
perioden, betalas på insättningens förfallodag en tilläggsränta på 
sammanlagt 5,0 procent för den första och den andra perioden.  

Om referensräntans stängningskurs på observationsdagen för 
den tredje perioden överstiger eller är på minst samma nivå som 
gränsvärdet, betalas på insättningens förfallodag en tilläggsränta 
på sammanlagt 7,5 procent för den första, den andra och den 
tredje perioden. 

Om referensräntans stängningskurs understiger gränsvärdet på 
varje observationsdag för perioden, betalas ingen tilläggsränta på 
insättningen. 

 
Beräkning av tilläggsränta 
Tilläggsräntan beräknas för varje period på cirka ett år på så sätt att 
insättningens kapital multipliceras med ränteprocenten för den fast-
ställda tilläggsräntan. Beräkningsagent är banken. 
 
Betalning av tilläggsränta och insättningsgaranti 
Tilläggsräntan krediteras insättningens förvaltningskonto på insätt-
ningens förfallodag. Tilläggsränta betalas inte om insättningen hävs i 
förtid. Tilläggsräntan omfattas av vid var tid gällande insättningsga-
ranti i den omfattning som fastställs i lag. Tilläggsräntan omfattas inte 
av insättningsgarantin om den inte betalats på kontot. 
 
Meddelanden 
Banken publicerar meddelanden om tilläggsräntan och underliggande 
tillgång på sin webbplats www.nordea.fi. 
 
Inställelse av insättningstranch 

Banken har rätt att ställa in en insättningstranch om tranchens totalbe-
lopp understiger 1 000 000 euro, tilläggsräntan med framställda villkor 
enligt bankens bedömning inte kommer att realiseras, eller om reali-
seringen av insättningstranchen äventyras av andra orsaker. Om en 
insättningstranch ställs in återbetalar banken inbetalda belopp. Ingen 
ränta betalas på de belopp som återbetalas. 
 
Noteringen av referensräntan saknas 

Om referensräntans notering inte publiceras, motsvarar referens-
räntans värde det aritmetiska medelvärdet för noteringarna som 
referensbankerna i Europa gett för de ledande affärsbankernas 
insättningar i euro med samma duration, eller om bara en eller 
ingen notering alls finns tillgänglig, det värde som banken upp-
skattat för referensräntan utgående från räntorna på eurolån med 
motsvarande duration som de ledande affärsbankerna tillhanda-
håller på interbankmarknaden i Europa. 
 
Ersättning av referensräntan 
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Om banken bedömer att referensräntans sammansättning, beräkning 
eller publicering helt eller delvis upphör eller om dess särdrag avse-
värt ändras, har banken rätt att ersätta referensräntan med en annan 
motsvarande referensränta.  
 
Ändring i lag  
Om det på grund av en ändring i lag eller förordning, myndighetsbe-
slut eller motsvarande författning eller tillämpningen därav, eller på 
grund av moratorium, valutarestriktion, embargo, blockad eller bojkott 
av centralbank, stat eller övernationell sammanslutning som Förenta 
Nationerna eller Europeiska unionen, enligt bankens bedömning blir 
olagligt eller väsentligt svårare än tidigare att ta emot strukturerade 
insättningar, eller om det för banken eller en tredje part skulle bli olag-
ligt eller väsentligt svårare än tidigare att inneha, förvärva eller avyttra 
underliggande tillgång eller ingå derivatkontrakt relaterade till under-
liggande tillgång, kan banken byta ut referensräntan eller ändra be-
räkningen av tilläggsräntan. 
 
Störningar vid riskhantering 
Banken kan besluta om byte av underliggande tillgång eller justering 
av beräkningen också om bankens kostnader för riskhantering avse-
ende insättningarna av orsaker som nämns i stycket ovan eller av 
annan orsak väsentligt ökar eller om det blir avsevärt svårare eller 
omöjligt att hantera riskerna. 
 
Justering och fastställande av tilläggsränta i förtid  
Banken har rätt att göra tillägg, justeringar eller ändringar i dessa 
särskilda villkor som banken bedömer vara nödvändiga i samband 
med ändring i lagstiftningen, störningar vid riskhantering eller ersätt-
ning av referensräntan.  
 
Om banken bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att er-
sätta referensräntan eller ändra beräkningen, kan banken beräkna 
och fastställa tilläggsräntan i förtid utgående från det senast publice-
rade värdet av referensräntan. Efter att banken fastställt tilläggsräntan 
meddelar banken kontoinnehavarna tilläggsräntans belopp samt vil-
ken marknadsräntas räntesats tilläggsräntan för insättningen kommer 
att bindas till. Insättningens kapital och eventuell tilläggsränta betalas 
på insättningens förfallodag. 
 
Övriga villkor 
Om dessa särskilda villkor står i strid med övriga villkor för kontoavta-
let ska dessa villkor tillämpas. Banken har rätt att korrigera tydliga och 
uppenbara fel i villkoren för insättningstranchen. 


