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Särskilda villkor för tilläggsränta 

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

Den prognostiserade tilläggsräntan är 3,5 % och den slutliga ränte-
procenten ska vara inom variationsintervallen 2,5 %–4,5 %. Banken 
fastställer och meddelar ränteprocenten för tilläggsräntan på start-
dagen 27.2.2014. Tilläggsräntan är inte årlig ränta. 

Tilläggsränta betalas om slutkursen för underliggande valutakurs är 
minst 10 procent lägre än startkursen. Om slutkursen för underlig-
gande valutakurs är högre än 90 procent av startkursen, betalas 
ingen tilläggsränta på insättningen.  

Underliggande tillgång Underliggande tillgång är valutakurs:  

Valutakursen för euro (EUR) i förhållande till US-dollar (USD) såsom 
den fastställs av Europeiska centralbanken kl. 14.15 centraleurope-
isk tid (Bloomberg: EUCFUSD). 

Startdag och stängningsdag Startdag är 27.2.2014 eller, om det inte är en bankdag, följande 
bankdag. Stängningsdag är 11.2.2015 eller, om det inte är en bank-
dag, följande bankdag. 

Startkurs och slutkurs Stängningskurs för underliggande valutakurs såsom banken faststäl-
ler den på startdagen och på motsvarande sätt på stängningsdagen. 

 
Beräkning av tilläggsränta 
Tilläggsränta beräknas för hela insättningsperioden genom att multi-
plicera insättningens kapitalbelopp med den fastställda ränteprocen-
ten för tilläggsräntan. Banken är beräkningsagent. 
 
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 insättningsgaranti, om den inte har krediterats till ett bankkonto. 
 
Meddelanden 
Banken publicerar meddelanden om tilläggsräntan och underliggande 
tillgång på sin webbplats www.nordea.fi. 
 
Inställelse av insättningspost 
Banken har rätt att ställa in en insättningspost om postens totalbelopp 
understiger 1 000 000 EUR, tilläggsräntan med framställda villkor 
enligt bankens bedömning inte kommer att realiseras, eller om reali-
seringen av insättningsposten äventyras av andra orsaker. Om en 
insättningspost ställs in återbetalar banken inbetalda belopp. Ingen 
ränta betalas på de belopp som återbetalas. 
 
Valutabörsdag 
Med valutabörsdag avses en dag då banker i valutastaden eller  
-städerna för valutan och bankerna i Finland har öppet och bedriver 
valuta- och penningmarknadshandel. Med valutastad avses den ort 
som är huvudsakligt bankcentrum för valutan i fråga. Om start- eller 
stängningsdagen inte är en valutabörsdag flyttas dagen till följande 
valutabörsdag med beaktande av eventuella undantag på grund av 
avbrott avseende valuta. 
 
Valutaavbrott 
Avbrott avseende underliggande tillgång föreligger om någon av föl-
jande händelser, enligt bankens bedömning, inträffar:  
(i) om spot- eller futurpris inte finns att tillgå för underliggande tillgång 
eller valutakurs, om beräkning eller offentliggörande av slut-, växel- 
eller valutakurs på angiven referenskälla saknas, är otillgänglig eller 
upphör att publiceras i angiven referenskälla, (ii) en väsentlig prisavvi-
kelse mellan priset på olika valutor, växelkurser och/eller valutakurser, 
eller om en notering av spot- och/eller futurpris inte kan erhållas på 
föranstaltat minimibelopp i en eller ett rimligt antal valutatransaktioner, 
(iii) börsen inte har öppet under normal handelstid, eller handeln med 
underliggande tillgång upphör, avbryts eller begränsas i betydande 
mån, (iv) marknadsparternas möjligheter att handla med underlig-
gande tillgång eller möjligheter att få notering för dem upphör, avbryts 
eller försämras på något annat sätt eller (v) om sådan valutareglering 
eller valutarestriktioner införs som påverkar möjligheten att växla va-
luta som ingår i en valutakurs mot annan valuta och/eller att föra ut 
valuta ur relevant jurisdiktion.   
 
 

Om avbrott avseende valuta enligt bankens bedömning föreligger på 
start- eller stängningsdag ska banken fastställa stängnings-, start- 
eller slutkurs eller någon annan valutakurs på basis av all tillgänglig 
information som banken bedömer vara relevant vid beräkningen av 
värdet av tilläggsränta. 
 
Ändring i lag  
Om det på grund av lag eller förordning, myndighetsbeslut eller mot-
svarande författning eller en ändring i eller tillämpningen av dem, eller 
på grund av moratorium, valutarestriktion, embargo, blockad eller 
bojkott av centralbank, stat eller övernationell sammanslutning som 
Förenta Nationerna eller Europeiska unionen, enligt bankens bedöm-
ning blir olagligt eller väsentligt svårare än tidigare att ta emot struktu-
rerade insättningar, eller om det för banken eller en tredje part skulle 
bli olagligt eller väsentligt svårare än tidigare att inneha, förvärva eller 
avyttra underliggande tillgång eller ingå derivatkontrakt relaterade till 
underliggande tillgång, kan banken byta ut den underliggande valuta-
kursen eller ändra beräkningen av tilläggsräntan. 
 
Banken kan besluta om byte av underliggande tillgång eller ändring av 
beräkningen också om bankens kostnader för riskhantering avseende 
insättningarna av orsaker som nämns i stycket ovan väsentligt ökar 
eller om det blir avsevärt mycket svårare eller omöjligt att hantera 
riskerna. 
 
Justering och fastställande av tilläggsränta i förtid  
Banken har rätt att göra samtliga tillägg, justeringar eller ändringar i 
dessa särskilda villkor som banken bedömer vara nödvändiga i sam-
band med avbrott avseende valuta eller ändring i lag.  
 
Om banken bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att er-
sätta den underliggande valutakursen eller ändra beräkningen, kan 
banken beräkna och fastställa tilläggsräntan i förtid utgående från det 
senast publicerade värdet av underliggande tillgång. Efter att banken 
fastställt tilläggsräntan meddelar banken kontoinnehavarna tilläggs-
räntans belopp samt till vilken marknadsräntas räntesats tilläggsrän-
tan för insättningen kommer att bindas till. Insättningens kapital och 
eventuell tilläggsränta betalas på insättningens förfallodag. 
 
Korrigering av kurs  
Om den officiella stängningskursen för den underliggande valutakur-
sen korrigeras och om sådan kurs använts för att bestämma stäng-
nings-, start- eller slutkursen har banken rätt att göra en motsvarande 
korrigering i stängnings-, start- eller slutkursen. Korrigeringen ska 
göras senast sex (6) valutabörsdagar efter att valutakursens officiella 
stängningskurs har offentliggjorts. 
 
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 insättningsposten. 


