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Tilin määritelmä 
KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä ilman nostorajoituksia.  
  
Korko 
Tilillä oleville varoille maksettava korko määräytyy kulloinkin sen mukaan onko kyse myyntiajasta vai KorkoExtra jaksosta. 
Jos kyse ei ole KorkoExtra jaksosta, tilillä oleville varoille maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan.  
  
Myyntiaika 
Koron määräytyminen 
Korko on kiinteä 0,15 %.  
  
Korkoa voidaan tarkistaa. Pankki ilmoittaa muutoksista tilin yleisten ehtojen kohdan 13 mukaisesti.  
  
Koron laskentatapa 
Pankki maksaa korkoa tilillepanon tapahtumapäivästä tililtä noston tapahtumapäivään nostopäivää mukaan lukematta. Korko 
lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365/366. Korko lasketaan kalenterikuukausittain 
kuukauden alimman kirjanpitosaldon mukaiselle saldolle. Jos tilillä myyntiaikana ei ole lainkaan saldoa tai jos tili on ylitetty, 
korkoa ei makseta tältä kuukaudelta. Tilin avaus- ja lopetuskuukaudelta ei makseta korkoa, mikäli varat eivät ole olleet tilillä koko 
avaus- tai lopetuskuukautta. 
  
Koron maksu 
Korko maksetaan tilille vuosittain avauskuukautta vastaavan seuraavan kuukauden aikana.   
  
KorkoExtra jakso 
KorkoExtra jakso alkaa myyntiajan päättymistä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Tilisopimuksen 
allekirjoitushetkellä 1.11.2010 alkavan KorkoExtra jakson pituus on 12 kuukautta. 
  
KorkoExtra jakson korkoa maksetaan KorkoExtra jaksolle määriteltyjen vähimmäis- ja enimmäismäärien puitteissa. Pankin 
kulloinkin määrittelemä vähimmäis- tai enimmäismäärä tulee olla tilillä viimeistään kahta pankkipäivää ennen myyntiajan 
päättymistä, jotta KorkoExtra jakso toteutuu.  
  
Koron määräytyminen 
Tilisopimuksen allekirjoitushetkellä 1.11.2010 alkavan KorkoExtra jakson korko on kiinteä 1,85 %. 
  
Mikäli tilin saldo ylittää KorkoExtra jaksolle määritellyn enimmäismäärän, ylimenevälle osalle maksetaan korkoa myyntiaikaa 
koskevien korkoehtojen mukaan.   
  
KorkoExtra jakson päätyttyä tilillä oleville varoille maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan.  
  
Tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu saa tietoja talletukseen kulloinkin sovellettavan koron arvosta pankin kotimaisista 
toimipaikoista.  
  
Koron laskentatapa 
Pankki maksaa korkoa KorkoExtra jakson ensimmäisestä päivästä KorkoExtra jakson viimeiseen päivään. Korko lasketaan 
todellisten kalenteripäivien mukaan KorkoExtra jakson alimmalle saldolle käyttäen jakajana lukua 365/366.  
  
Koron maksu 
Korko maksetaan tilille vuosittain KorkoExtra jakson päättymistä seuraavan kuukauden aikana.  
  
Nostojen ja lisätalletusten vaikutus KorkoExtra jakson korkoprosenttiin 
Tililtä nosto vaikuttaa koron määräytymiseen siten, että korkoa maksetaan KorkoExtra jakson alimmalle saldolle.  
   
Lisätalletuksille maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan.  
  
Tililtä nosto pienentää KorkoExtra jakson korkoprosenttia. Tällöin pankin määrittelemästä KorkoExtra jakson korkoprosentista 
vähennetään 1/12 osaa neljän desimaalin tarkkuudella koko KorkoExtra jakson ajalta. 1/12 osaa lasketaan kullekin KorkoExtra 
jaksolle jakson alussa määritellystä korkoprosentista. Korkoprosentin pienennys tehdään vain kerran kalenterikuukaudessa 
riippumatta tililtä tehtyjen nostojen määrästä. 
  
Seuraavat KorkoExtra jaksot 
KorkoExtra jakson päätyttyä pankki ilmoittaa tiliotteella seuraavan KorkoExtra jakson korkoprosentin, alkamisajankohdan ja 
jakson pituuden, sekä vähimmäis- ja enimmäismäärät, joille pankki maksaa KorkoExtra jakson mukaista korkoa. Pankki ilmoittaa 
myös, mikäli KorkoExtra jaksoa ei aloiteta.  
  
Seuraavan KorkoExtra jakson korkoprosentti sekä vähimmäis- ja enimmäismäärät voidaan määritellä Etuohjelmatasojen 
mukaisesti. Lisätietoja Etuohjelmasta Etuohjelma-tuotelehdestä.

KorkoExtra-tili, tilisopimuksen 
erityisehdot
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Pankin oikeus peruuttaa KorkoExtra jakso 
Pankilla on oikeus peruuttaa viimeistään myyntiajan viimeisenä päivänä KorkoExtra jakson alkaminen, jos raha- ja 
korkomarkkinoilla on tapahtunut markkinahäiriö, joka on olennaisesti vaikuttanut korkotasoon ja jonka seurauksena KorkoExtra 
jakson korkoprosentti olisi määräytynyt olennaisesti eri tasolle kuin mitä tilinomistajalle pankki on etukäteen ilmoittanut. 
  
Pankki lähettää tilinomistajalle erillisen ilmoituksen mahdollisesta peruutuksesta kuukauden kuluessa myyntiajan päättymisestä.  
  
Mikäli KorkoExtra jakso peruutetaan, tilillä oleville varoille maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan. 
  
Tietojen luovuttaminen 
Pankilla on oikeus luovuttaa ja muutoin käsitellä tilinavaajaa, tilinomistajaa ja muuta tilin käyttöoikeuden haltijaa sekä tätä 
tilisuhdetta ja siihen liittyviä palveluista koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietojen saajana 
voi olla tällöin myös Nordea konserniin, konsolidointiryhmään tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluva Suomessa tai 
ulkomailla sijaitseva yhtiö tai muu yhtiö, joka on luottolaitoslain mukaan sellaisessa asemassa, että tietoja voidaan sille luovuttaa.  
  
Sovellettavat ehdot ja sitoumus 
Nämä tilisopimuksen erityiset ehdot Rahoitustarkastus on hyväksynyt 30.4.2008.  
  
Tiliin sovelletaan tilin yleisiä ehtoja. Tilisopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevat tilin yleiset ehdot Rahoitustarkastus on 
hyväksynyt 17.05.2006.  
  
Mikäli nämä tilisopimuksen erityiset ehdot poikkeavat tilin yleisistä ehdoista, sovelletaan näitä tilisopimuksen erityisiä ehtoja. 
  
Olen vastaanottanut tilisopimuksen sekä siihen liittyvät tilin yleiset ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. 

KorkoExtra-tili, tilisopimuksen 
erityisehdot



N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

, A
le

ks
an

te
rin

ka
tu

 3
6,

 0
00

20
 N

O
R

D
E

A
, k

ot
ip

ai
kk

a 
H

el
si

nk
i, 

Y
-tu

nn
us

 1
68

02
35

-8
TR

K
E

08
0P

L 
 0

9.
10

3 (5)Tilin yleiset ehdot

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Käyttötiliin, Karttuvaan tiliin, 
Kasvutiliin, Korkoplustiliin, AsuntoJousto-tiliin, Etutiliin, 
KorkoExtra-tiliin, sekä Henkilöasiakkaan valuuttatiliin ja nämä 
tilin yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta.  
  
1 Määritelmät  
1.1 Tilinomistaja  
Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, jolle pankki 
on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä 
olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin 
todeta.  
  
1.2 Tilinavaaja  
Tilinavaaja on henkilö tai yhteisö, joka tekee pankin kanssa 
sopimuksen tilin avaamisesta.  
  
1.3 Tilin käyttöön oikeutettu  
Tilin käyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä tilistä 
näiden tiliehtojen kohdan 5 mukaisesti perustuu  lailliseen 
edustukseen tai tilinomistajan antamaan valtuutukseen.  
  
Tilin käyttöoikeuden haltija Tilinomistaja valtuuttaa 
pääsääntöisesti tilisopimuksessa yhden tai useamman 
henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti.  
  
Tilin käyttöön valtuutettu Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai 
useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen 
mukaisesti määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa 
tilinkäyttöön valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden.  
  
Edunvalvoja (henkilöasiakkaan tilisopimus) Edunvalvoja on 
tilinomistajan laillinen edustaja. Edunvalvoja-asema perustuu 
lakiin (alaikäiset) tai maistraatin taikka tuomioistuimen 
määräykseen (täysi-ikäiset, joille  määrätty edunvalvoja).  
  
2 Tilisopimus  
Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista:  
- koron määräytyminen  
- koron määrä/korkoprosentti sopimuksen tekohetkellä, sen 
  laskutapa, sovellettava viitekorko, korkojakso ja 
  koronmaksupäivä  
- mahdollinen nostoprovisio  
- talletusaika  
- varojen nostoa koskevat rajoitukset 
- viivästyskorko, mikäli sen määrä poikkeaa näiden yleisten       
  ehtojen mukaisesta viivästyskorosta  
- muut asiat, joista näiden tiliehtojen nojalla voidaan sopia.  
  
2.1 Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen  
Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti tai 
sähköisesti sähköisiä asiointitunnuksia käyttäen.  
Pääsääntöisesti tilin avaa tilinomistaja. Muukin henkilö kuin 
tilinomistaja tai hänen laillinen edustajansa voi lahjoitus- 
tarkoituksessa ja pankin suostumuksella sopia tilin 
avaamisesta toiselle henkilölle.  
  
Jos tilin avaa muu kuin tilinomistaja, tilinavaaja ei voi pidättää 
itselleen käyttöoikeutta tiliin.  
  
Tilillä tapahtuvien maksujen välitykseen sovelletaan lisäksi 
kulloinkin voimassa olevia kotimaan ja ulkomaan saapuvia ja 
lähteviä maksuja koskevia maksujenvälityksen yleisiä ehtoja ja 
tiliin liitetyn palvelun osalta kyseisen palvelun omia 
sopimusehtoja. 
  
2.2 Pankille annettavat tiedot  
Tilinavaaja on velvollinen antamaan pankille tiedot 
tilinomistajasta. Tilinomistaja on velvollinen antamaan pankille 
tiedot henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä. Tilinavaajan, 
tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on 
ilmoitettava pankille nimensä,  henkilötunnuksensa, 
Y-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa, postiosoit-
teensa, kotipaikkatietonsa ja pankin sitä edellyttäessä 
annettava nimikirjoitusnäytteensä.  
  
Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiemmassa 
yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja 
tietoja.  
  
Tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on 
ilmoitettava edellä mainittujen tietojen muutoksista pankille.

Pankilla on oikeus oma-aloitteisesti saattaa tilinomistajan 
osoitetiedot ajan tasalle väestörekisterin tai muun virallisen 
luotettavan tahon kautta saatavien tietojen perusteella. Mikäli 
tilinomistaja tahtoo postinsa johonkin muuhun kuin siihen 
osoitteeseen, joka hänellä on väestörekisterissä tai muussa 
virallisessa rekisterissä, on tästä nimenomaisesti ilmoitettava 
pankille.  
  
2.3 Tiliä koskevat ilmoitukset  
Jos tilinomistaja ja pankki eivät erikseen toisin sovi, pankki 
lähettää tiliotteen ja muut tiliä koskevat ilmoitukset tilin-  
omistajalle hänen väestörekisterikeskukselle ilmoittamaansa 
postiosoitteeseen, tilinomistajan verkkopankkiin tai pankin 
kanssa sovittuun muuhun tietoliikenneosoitteeseen. 
Kun pankki lähettää tiliotteen tai muun tiliä koskevan 
ilmoituksen edellä mainittuun osoitteeseen, tilinomistajan tai 
muun henkilön tai yhteisön katsotaan saaneen ilmoituksen 
viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.  
  
2.4 Luotollinen tili  
Mikäli tiliin voidaan liittää luotto, luoton määrästä ja sen 
ehdoista sovitaan erikseen.  
  
3 Tilinomistajan oikeudet  
3.1 Yksi tilinomistaja  
Tilinomistaja määrää tilistä. Tilinomistaja voi päättää tilillä 
olevien varojen käyttämisestä ja tilin käyttöön oikeutetuista 
sekä sopia pankin kanssa tilisopimuksen muutoksista ja tilin 
lopettamisesta.  
  
Tilillä olevien varojen panttauskelpoisuus Tilinomistaja voi 
pantata tilillä olevat varat. Pantinsaajan on oikeutensa 
turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille. 
 
Tiliote, tilisopimus tai tilillepanosta annettu kuitti tai tilistä  
annettu vastakirja eivät ole saamistodisteita, joilla olisi oikeus 
käyttää tiliä eikä niitä voida pantata eikä siirtää.  
  
Tilinkäyttövälineet Tililtä saa nostaa varoja pankin hyväksymillä 
tilinkäyttöväli- neillä. Pankki ja tilinomistaja sopivat erikseen 
niistä tilinkäyttövälineistä, jotka annetaan tilinomistajalle ja tilin 
käyttöön oikeutetuille, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. 
 
Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajan 
ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on palautettava heti 
tilinkäyttövälineet pankille. Pankki voi muussakin tapauksessa 
vaatia tilinkäyttövälineiden palauttamista, kun se katsoo siihen 
olevan perusteltua aihetta. 
  
3.2 Useita tilinomistajia (henkilöasiakkaan tilisopimus)  
Jos tilinomistajia on useita, kullakin tilinomistajalla on oikeus 
käyttää yksin tiliä ja tilillä olevia varoja pankin kanssa  
sopimillaan tilinkäyttövälineillä sekä tehdä tiliä koskevia 
päätöksiä (ns. tai -tili), ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. 
Tilin omistusoikeutta koskevia muutoksia ei kuitenkaan voi 
tehdä ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta. 
  
Jos tilisopimuksessa on sovittu, että tilinomistajat käyttävät tiliä 
vain yhdessä (ns. ja -tili), tiliä koskevia päätöksiä on 
mahdollista tehdä vain kaikkien tilinomistajien suostumuksella.  
  
Jos joku tilinomistajista haluaa estää tilin käytön, tästä on 
ilmoitettava pankille, jolloin pankilla on oikeus estää tilin käyttö. 
Tällöin tiliä voivat käyttää vain kaikki tilinomistajat yhdessä.  
  
Tilin lopettaminen  
Tiliä ei voi lopettaa ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta, 
ellei tili ole ollut pitkään käyttämättömänä ja tilillä ole vain 
vähäinen määrä varoja.  
  
Tilisopimuksen irtisanominen yhden tilinomistajan osalta Kukin 
tilinomistaja voi yksin irtautua tilisopimuksesta  irtisanomalla 
tilisopimuksen omalta osaltaan näiden tiliehtojen kohdan 15 
mukaisesti.  
  
 Tilillä olevien varojen panttaus  
Tilinomistajat voivat vain yhdessä pantata tilivarat. Muutoin 
tilivarojen panttausta koskee, mitä edellä on sanottu yhden 
tilinomistajan tilivarojen panttauksesta.  
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Tilin käyttöoikeuden haltija  
Tilinomistajat voivat vain yhdessä päättää käyttöoikeuden 
antamisesta tiliin ellei toisin ole sovittu. Yksikin tilinomistaja on 
oikeutettu poistamaan käyttöoikeuden.  
  
Tilinkäyttövälineet  
Tililtä saa nostaa varoja pankin hyväksymillä 
tilinkäyttövälineillä. Kukin tilinomistaja sopii erikseen pankin 
kanssa niistä tilinkäyttövälineistä, joilla tilinomistaja itse käyttää 
tiliä, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. 
  
Kaikki tilinomistajat sopivat yhdessä pankin kanssa tilinkäyttö-
välineiden antamisesta tilin käyttöön oikeutetuille, ellei 
tilisopimuksessa ole toisin sovittu. 
  
Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajien 
ja tilin käyttöön oikeutettujen on palautettava heti tilin- 
käyttövälineet pankille. Pankki voi muussakin tapauksessa 
vaatia tilinkäyttövälineiden palauttamista, kun se katsoo siihen 
olevan perusteltua aihetta. Tietojen saanti Kukin tilinomistaja 
on oikeutettu saamaan kaikki tiedot tilistä ja tilitapahtumista.  
  
4 Edunvalvonnassa olevan tilinomistajan oikeudet 
(henkilöasiakkaan tilisopimus)   
Edunvalvonnassa oleva voi itse tehdä pankin kanssa 
tilisopimuksen, jos hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole 
rajoitettu. Tilinomistaja voi käyttää tiliä vain edunvalvojan 
ilmoituksen mukaisesti.  
  
15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen voi itse tehdä tilisopimuksen 
niistä varoista, jotka hän on omalla työllään ansainnut sekä 
tallettaa ja nostaa varoja ja muutenkin määrätä tilistä. 
  
5 Tilin käyttöön oikeutetun oikeudet 
5.1 Tilin käyttöoikeuden haltijan oikeudet  
Tilin käyttöoikeuden haltija saa käyttää tilillä olevia varoja 
tilinomistajan ja pankin sopimilla tilinkäyttövälineillä. Kun tili 
lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilin käyttöoikeuden 
haltijan on palautettava heti tilinkäyttövälineet pankille. Pankki 
voi muussakin tapauksessa vaatia tilinkäyttövälineiden 
palauttamista, kun se katsoo siihen olevan perusteltua aihetta.  
  
Tilin käyttöoikeuden haltijalla on oikeus saada tietoja 
tilitapahtumista käyttöoikeutensa ajalta. Tilin käyttöoikeuden 
haltija ei saa muuttaa tilin ehtoja, tehdä tiliin liittyviä 
lisäsopimuksia, pantata tilillä olevia varoja, lopettaa tiliä eikä 
siirtää käyttöoikeuttaan edelleen muulle henkilölle tai valtuuttaa 
toista henkilöä nostamaan tililtä varoja, ellei toisin ole sovittu.  
  
5.2 Tilin käyttöön valtuutetun oikeudet  
Tilin käyttöön valtuutettu voi pankin suostumuksella käyttää 
tiliä, määrätä tilistä ja saada tietoja tilitapahtumista 
tilinomistajan antaman yksilöidyn valtakirjan mukaisen 
valtuutuksensa rajoissa. Valtuutettu ei voi siirtää valtuutusta 
edelleen muulle henkilölle, ellei valtakirjassa ole toisin 
määrätty.  
  
5.3 Edunvalvojan oikeudet (henkilöasiakkaan tilisopimus) 
Tilinomistajan edunvalvoja määrää tilistä kuten tilinomistaja. 
Edunvalvoja sopii pankin kanssa tilin avaamisesta ja  
lopettamisesta, ilmoittaa pankille kuka voi käyttää tiliä ja sopii 
pankin kanssa tilinkäyttövälineistä. Jos edunvalvojia on useita, 
määräävät he tilistä ja tekevät tiliä koskevia päätöksiä 
yhdessä, elleivät edunvalvojat japankkioletoisinsopineet. 
Sekä edunvalvojalla että päämiehellä on oikeus saada tietoja 
päämiehen kaikista tiliasioista. Edunvalvojan tiedonsaanti- 
oikeus koskee myös päämiehen tiliasioita edunvalvojan 
määräystä edeltäneeltä ajalta. Jos edunvalvoja on määrätty 
vain tietyn tehtävän hoitamista varten, edunvalvojalla on oikeus 
saada tietoja vain määräyksessä tarkoitettuun tehtävään 
liittyvistä tiliasioista. 
  
6 Tilin ylitys  
Tilinomistaja ja tilin käyttöön oikeutettu henkilö saavat käyttää 
tiliä ja tilinkäyttövälinettä vain siten, että tili ei ylity. Jos 
tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu henkilö ei käytä tiliä ja 
tilinkäyttövälinettä edellä mainitun mukaisesti, pankilla on 
oikeus  
1) kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi, joka 
erääntyy maksettavaksi heti; ja/tai  
2) purkaa tilisopimus päättymään heti.

Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille tilin ylityksestä 
lain mukaista viivästyskorkoa, ellei erikseen toisin ole sovittu. 
Lisäksi tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille 
huomautuskirjeen lähettämisestä perittävän maksun sekä muut 
ylityksen perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot. Pankilla on 
oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.  
  
7 Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä  
Pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä, jos  
- pankille ei ole toimitettu kohdassa 2.2 tarkoitettuja tietoja,  
- nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus poikkeaa pankin 
  hallussa olevasta nimikirjoitusnäytteestä,  
- tilin käyttäjä ei pysty luotettavasti todistamaan  
  henkilöllisyyttään,  
- valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuksia,  
- shekki esitetään lunastettavaksi lunastusajan jälkeen, tai  
- pankilla on muutoin syytä epäillä tilinkäytön oikeellisuutta.  
  
Pankilla on oikeus turvallisuussyistä rajoittaa tilin käyttöä 
muualla kuin tilikonttorissa. 
  
8 Pankin oikeus sulkea tili  
Pankilla on oikeus sulkea tili, jos  
-  tilinomistaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan,  
-  tilinomistajalle määrätään edunvalvoja (henkilöasiakkaan 

tilisopimus)  
-  luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt 

kuittausedellytykset ovat täyttyneet,  
-  yksikin tilinomistaja sitä vaatii tai  
-  pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä.  
  
Pankilla on oikeus sulkea tili, kun tilillä ei ole huomautuksesta 
huolimatta varoja pankin maksujen ja palkkioiden 
maksamiseen siihen asti, kunnes tilinomistaja on maksanut 
pankille maksut ja palkkiot näiden tiliehtojen 6 ja 12 kohtien 
mukaan. Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilin sulkemisesta 
jälkikäteen.  
  
9 Pankkipäivä  
Tämän tilisopimuksen mukaisia pankkipäiviä ovat viikonpäivät 
maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja 
päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.  
  
10 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai 
     keskeyttäminen  
Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, 
talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy uudesta 
viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen 
päätöksen tai ohjeen mukaisesti.  
  
Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka 
viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja tilinomistaja 
sopivat talletukseen sovellettavasta uudesta viitekorosta. 
Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta 
viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, 
talletukseen sovellettavan viitekoron arvona käytetään 
edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän 
talletukseen sovellettua viitekoron arvoa.  
  
Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta 
viitekorosta kuuden kuukauden kuluessa koronmääräytymis- 
jakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron 
kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia. 
  
11 Tilitapahtumat   
Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut 
tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana 
näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja muuta 
todista.  
  
12 Maksut ja palkkiot  
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin 
käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin 
liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin 
voimassa olevasta palveluhinnastosta. Pankilla on oikeus 
veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä. 
Palveluhinnasto on saatavissa pankin kotimaisista 
toimipaikoista. 
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5 (5)Tilin yleiset ehdot

12.1 Katteen varaaminen maksujen ja palkkioiden 
        veloittamista varten  
Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä on 
kate pankin niiden maksujen ja palkkioiden veloittamista 
varten, jotka pankilla on oikeus veloittaa tililtä tilisopimuksen, 
näiden yleisten ehtojen tai muun sitoumuksen mukaan.  
  
12.2 Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun 
        tililtä puuttuu kate  
Jollei tilillä ole 12.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa katetta 
pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, pankilla 
on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi. 
  
Tällaisia veloituksia ovat muun muassa  
1) tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja palkkiot ja 
2) muihin tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun ja pankin 
    välisiin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoihin perustuvat 
    maksut ja palkkiot, jotka on sovittu veloitettavaksi tililtä.  
  
12.3 Katteen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset 
Jollei tilillä ole katetta 12.2 kohdassa tarkoitettujen  
viivästyskorkojen sekä pankin maksujen ja palkkioiden 
veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksamaan 
pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, tilille myöhemmin 
tulleista varoista, saatavalleen kertynyt viivästyskorko,  
huomautuskirjeen lähettämisestä perittävä maksu sekä muut 
saatavan perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot.  
  
13 Tilisopimuksen muuttaminen  
Tilisopimusta ja siihen liittyviä tilin ehtoja voidaan muuttaa. 
  
13.1 Tilinomistajan oikeuksia vähentävä muutos   
Pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti tilinomistajalle 
tilisopimuksen ja siihen liittyvien tilin ehtojen muutoksesta, 
joka lisää tilinomistajan velvollisuuksia tai vähentää hänen 
oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen 
päätöksestä. Tällainen muutos tulee voimaan pankin 
ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan sen 
kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden 
kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle. 
  
Tilisopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja 
kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoita 
kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottamaa 
muutosta. Jos tilinomistaja ei hyväksy muutosta, 
tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus 
näiden tiliehtojen 15 kohdan mukaan. Pankki ei peri 
tilinomistajalta irtisanomisesta kuluja.  
  
13.2 Muut muutokset  
Jos tilisopimuksen ja siihen liittyvien tilin ehtojen muutos ei 
lisää tilinomistajan velvollisuuksia tai vähennä hänen 
oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen 
päätöksestä, pankilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta  
julkaisemalla se pankin toimipaikassa. 
Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus näiden 
tiliehtojen 15 kohdan mukaan.  
  
Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden 
alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua muutoksen 
julkaisemisesta pankin toimipaikassa. 
  
14 Palveluhinnaston muuttaminen 
Palveluhinnastoa voidaan muuttaa. 
  
14.1 Uuden maksun ja palkkion periminen  
Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti 
muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen maksun tai 
palkkion, joka ei sisältynyt palveluhinnastoon tilisopimuksen 
allekirjoitushetkellä ja joka eijohdulainmuutoksestatai  
viranomaisen päätöksestä. Pankilla on oikeus periä uusi 
maksu tai palkkio pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, 
kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka 
lähinnä alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä 
tilinomistajalle.  
  
Tilisopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja 
kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä ilmoita 
kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottaman 
uuden maksun tai palkkion perimistä. Jos tilinomistaja ei 
hyväksy muutosta, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus 
irtisanoa tilisopimus näiden tiliehtojen 15 kohdan mukaan. 

Pankki ei peri tilinomistajalta irtisanomisesta kuluja. 
  
14.2 Muut maksujen ja palkkioiden muutokset  
Pankki ilmoittaa muutoksen, jolla pankki liittää tähän 
sopimukseen lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä 
johtuvan maksun tai palkkion julkaisemalla sen palvelu-  
hinnastossaan. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan 
aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa 
kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta 
palveluhinnastossa, ellei lain muutoksesta tai viranomaisen 
päätöksestä muuta johdu.  
  
Pankki ilmoittaa palveluhinnastoon sisältyvän maksun tai 
palkkion korotuksen tilinomistajalle julkaisemalla korotetun 
maksun tai palkkion määrän palveluhinnastossaan. 
Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan sen 
kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden 
kuluttua muutoksen julkaisemisesta palveluhinnastossa. 
Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus näiden tiliehtojen 
15 kohdan mukaan. 
  
15 Tilisopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja 
     purkaminen   
Tilisopimus on voimassa toistaiseksi. 
Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, tilinomistajalla on 
oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään heti, jolloin tilillä olevat 
varat on nostettava. Pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus 
päättymään yhden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei 
tilisopimuksessa ole muuta sovittu. 
Pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos 
tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu henkilö rikkoo 
olennaisesti tilisopimusta ja siihen liittyviä tilin ehtoja.  
  
Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on kulunut 
tai tilisopimus on purettu edellä mainitulla tavalla. 
  
Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä tiliin 
liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti.   
  
Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana varoja, pankki 
säilyttää niitä tilinomistajan lukuun. Varoille ei makseta korkoa.  
  
Kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen 
on tullut voimaan, tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää. 
  
16 Ylivoimainen este  
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta 
esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen 
toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, johon se ei ole 
voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti 
toimimalla olisi voinut välttää.  
  
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle 
niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta 
ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta 
esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä. 
  
17 Sovellettava laki ja oikeuspaikka  
Tähän tilisopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
Tilisopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet voidaan käsitellä sen 
Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka 
tuomiopiirissä tilinomistajalla on asuin-/kotipaikka. Jollei  
tilinomistajalla ole asuin-/kotipaikkaa Suomessa tai jos 
tilinomistaja on yhteisö, riitaisuudet voidaan käsitellä myös 
Helsingin käräjäoikeudessa.  
  
Tilinomistaja, joka on kuluttaja tai pienyritys, voi saattaa 
tilisopimusta ja siihen liittyviä tilin ehtoja koskevan 
erimielisyyden myös Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston 
käsiteltäväksi. Lisäksi tilinomistaja, joka on kuluttaja, voi 
saattaa asian Kuluttajavalituslautakunnan tutkittavaksi. 
  
18 Talletussuoja ja talletuksen verotus   
Tällä tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan 
talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. 
  
Tilinomistaja vastaa tilisopimuksesta aiheutuvista veroista ja 
maksuista (esim. korosta perittävästä lähdeverosta) kulloinkin 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
Nämä tiliehdot ovat Rahoitustarkastuksen hyväksymät 
17.05.2006.
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Tilin määritelmä
KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä ilman nostorajoituksia. 
 
Korko
Tilillä oleville varoille maksettava korko määräytyy kulloinkin sen mukaan onko kyse myyntiajasta vai KorkoExtra jaksosta.Jos kyse ei ole KorkoExtra jaksosta, tilillä oleville varoille maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan. 
 
Myyntiaika
Koron määräytyminen
Korko on kiinteä 0,15 %. 
 
Korkoa voidaan tarkistaa. Pankki ilmoittaa muutoksista tilin yleisten ehtojen kohdan 13 mukaisesti. 
 
Koron laskentatapa
Pankki maksaa korkoa tilillepanon tapahtumapäivästä tililtä noston tapahtumapäivään nostopäivää mukaan lukematta. Korko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365/366. Korko lasketaan kalenterikuukausittain kuukauden alimman kirjanpitosaldon mukaiselle saldolle. Jos tilillä myyntiaikana ei ole lainkaan saldoa tai jos tili on ylitetty, korkoa ei makseta tältä kuukaudelta. Tilin avaus- ja lopetuskuukaudelta ei makseta korkoa, mikäli varat eivät ole olleet tilillä koko avaus- tai lopetuskuukautta.
 
Koron maksu
Korko maksetaan tilille vuosittain avauskuukautta vastaavan seuraavan kuukauden aikana.  
 
KorkoExtra jakso
KorkoExtra jakso alkaa myyntiajan päättymistä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Tilisopimuksen allekirjoitushetkellä 1.11.2010 alkavan KorkoExtra jakson pituus on 12 kuukautta.
 
KorkoExtra jakson korkoa maksetaan KorkoExtra jaksolle määriteltyjen vähimmäis- ja enimmäismäärien puitteissa. Pankin kulloinkin määrittelemä vähimmäis- tai enimmäismäärä tulee olla tilillä viimeistään kahta pankkipäivää ennen myyntiajan päättymistä, jotta KorkoExtra jakso toteutuu. 
 
Koron määräytyminen
Tilisopimuksen allekirjoitushetkellä 1.11.2010 alkavan KorkoExtra jakson korko on kiinteä 1,85 %.
 
Mikäli tilin saldo ylittää KorkoExtra jaksolle määritellyn enimmäismäärän, ylimenevälle osalle maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan.  
 
KorkoExtra jakson päätyttyä tilillä oleville varoille maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan. 
 
Tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu saa tietoja talletukseen kulloinkin sovellettavan koron arvosta pankin kotimaisista toimipaikoista. 
 
Koron laskentatapa
Pankki maksaa korkoa KorkoExtra jakson ensimmäisestä päivästä KorkoExtra jakson viimeiseen päivään. Korko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan KorkoExtra jakson alimmalle saldolle käyttäen jakajana lukua 365/366. 
 
Koron maksu
Korko maksetaan tilille vuosittain KorkoExtra jakson päättymistä seuraavan kuukauden aikana. 
 
Nostojen ja lisätalletusten vaikutus KorkoExtra jakson korkoprosenttiin
Tililtä nosto vaikuttaa koron määräytymiseen siten, että korkoa maksetaan KorkoExtra jakson alimmalle saldolle. 
  
Lisätalletuksille maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan. 
 
Tililtä nosto pienentää KorkoExtra jakson korkoprosenttia. Tällöin pankin määrittelemästä KorkoExtra jakson korkoprosentista vähennetään 1/12 osaa neljän desimaalin tarkkuudella koko KorkoExtra jakson ajalta. 1/12 osaa lasketaan kullekin KorkoExtra jaksolle jakson alussa määritellystä korkoprosentista. Korkoprosentin pienennys tehdään vain kerran kalenterikuukaudessa riippumatta tililtä tehtyjen nostojen määrästä.
 
Seuraavat KorkoExtra jaksot
KorkoExtra jakson päätyttyä pankki ilmoittaa tiliotteella seuraavan KorkoExtra jakson korkoprosentin, alkamisajankohdan ja jakson pituuden, sekä vähimmäis- ja enimmäismäärät, joille pankki maksaa KorkoExtra jakson mukaista korkoa. Pankki ilmoittaa myös, mikäli KorkoExtra jaksoa ei aloiteta. 
 
Seuraavan KorkoExtra jakson korkoprosentti sekä vähimmäis- ja enimmäismäärät voidaan määritellä Etuohjelmatasojen mukaisesti. Lisätietoja Etuohjelmasta Etuohjelma-tuotelehdestä.
KorkoExtra-tili, tilisopimuksen erityisehdot
Pankin oikeus peruuttaa KorkoExtra jakso
Pankilla on oikeus peruuttaa viimeistään myyntiajan viimeisenä päivänä KorkoExtra jakson alkaminen, jos raha- ja korkomarkkinoilla on tapahtunut markkinahäiriö, joka on olennaisesti vaikuttanut korkotasoon ja jonka seurauksena KorkoExtra jakson korkoprosentti olisi määräytynyt olennaisesti eri tasolle kuin mitä tilinomistajalle pankki on etukäteen ilmoittanut.
 
Pankki lähettää tilinomistajalle erillisen ilmoituksen mahdollisesta peruutuksesta kuukauden kuluessa myyntiajan päättymisestä. 
 
Mikäli KorkoExtra jakso peruutetaan, tilillä oleville varoille maksetaan korkoa myyntiaikaa koskevien korkoehtojen mukaan.
 
Tietojen luovuttaminen
Pankilla on oikeus luovuttaa ja muutoin käsitellä tilinavaajaa, tilinomistajaa ja muuta tilin käyttöoikeuden haltijaa sekä tätä tilisuhdetta ja siihen liittyviä palveluista koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietojen saajana voi olla tällöin myös Nordea konserniin, konsolidointiryhmään tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluva Suomessa tai ulkomailla sijaitseva yhtiö tai muu yhtiö, joka on luottolaitoslain mukaan sellaisessa asemassa, että tietoja voidaan sille luovuttaa. 
 
Sovellettavat ehdot ja sitoumus
Nämä tilisopimuksen erityiset ehdot Rahoitustarkastus on hyväksynyt 30.4.2008. 
 
Tiliin sovelletaan tilin yleisiä ehtoja. Tilisopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevat tilin yleiset ehdot Rahoitustarkastus on hyväksynyt 17.05.2006. 
 
Mikäli nämä tilisopimuksen erityiset ehdot poikkeavat tilin yleisistä ehdoista, sovelletaan näitä tilisopimuksen erityisiä ehtoja.
 
Olen vastaanottanut tilisopimuksen sekä siihen liittyvät tilin yleiset ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. 
KorkoExtra-tili, tilisopimuksen erityisehdot
Tilin yleiset ehdot
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Käyttötiliin, Karttuvaan tiliin, Kasvutiliin, Korkoplustiliin, AsuntoJousto-tiliin, Etutiliin, KorkoExtra-tiliin, sekä Henkilöasiakkaan valuuttatiliin ja nämä tilin yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. 
 
1 Määritelmät 
1.1 Tilinomistaja 
Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin todeta. 
 
1.2 Tilinavaaja 
Tilinavaaja on henkilö tai yhteisö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen tilin avaamisesta. 
 
1.3 Tilin käyttöön oikeutettu 
Tilin käyttöön oikeutettu on henkilö, jonka oikeus määrätä tilistä näiden tiliehtojen kohdan 5 mukaisesti perustuu  lailliseen edustukseen tai tilinomistajan antamaan valtuutukseen. 
 
Tilin käyttöoikeuden haltija Tilinomistaja valtuuttaa pääsääntöisesti tilisopimuksessa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti. 
 
Tilin käyttöön valtuutettu Tilinomistaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön käyttämään tiliään näiden tiliehtojen mukaisesti määrittelemällä yksilöidyssä valtakirjassa tilinkäyttöön valtuutetut henkilöt sekä valtuutuksen laajuuden. 
 
Edunvalvoja (henkilöasiakkaan tilisopimus) Edunvalvoja on tilinomistajan laillinen edustaja. Edunvalvoja-asema perustuu lakiin (alaikäiset) tai maistraatin taikka tuomioistuimen määräykseen (täysi-ikäiset, joille  määrätty edunvalvoja). 
 
2 Tilisopimus 
Tilisopimuksessa sovitaan seuraavista asioista: 
- koron määräytyminen 
- koron määrä/korkoprosentti sopimuksen tekohetkellä, sen
  laskutapa, sovellettava viitekorko, korkojakso ja
  koronmaksupäivä 
- mahdollinen nostoprovisio 
- talletusaika 
- varojen nostoa koskevat rajoitukset
- viivästyskorko, mikäli sen määrä poikkeaa näiden yleisten                                      
  ehtojen mukaisesta viivästyskorosta 
- muut asiat, joista näiden tiliehtojen nojalla voidaan sopia. 
 
2.1 Sopimuksen tekeminen ja tilin avaaminen 
Tilinavaaja ja pankki tekevät tilisopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti sähköisiä asiointitunnuksia käyttäen.  Pääsääntöisesti tilin avaa tilinomistaja. Muukin henkilö kuin tilinomistaja tai hänen laillinen edustajansa voi lahjoitus- tarkoituksessa ja pankin suostumuksella sopia tilin avaamisesta toiselle henkilölle. 
 
Jos tilin avaa muu kuin tilinomistaja, tilinavaaja ei voi pidättää itselleen käyttöoikeutta tiliin. 
 
Tilillä tapahtuvien maksujen välitykseen sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassa olevia kotimaan ja ulkomaan saapuvia ja lähteviä maksuja koskevia maksujenvälityksen yleisiä ehtoja ja tiliin liitetyn palvelun osalta kyseisen palvelun omia sopimusehtoja.
 
2.2 Pankille annettavat tiedot 
Tilinavaaja on velvollinen antamaan pankille tiedot tilinomistajasta. Tilinomistaja on velvollinen antamaan pankille tiedot henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä. Tilinavaajan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava pankille nimensä,  henkilötunnuksensa,Y-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa, postiosoit-teensa, kotipaikkatietonsa ja pankin sitä edellyttäessä annettava nimikirjoitusnäytteensä. 
 
Jos edellä mainitut tiedot on annettu pankille jo aiemmassa yhteydessä, pankki voi käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja. 
 
Tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on ilmoitettava edellä mainittujen tietojen muutoksista pankille.
Pankilla on oikeus oma-aloitteisesti saattaa tilinomistajan osoitetiedot ajan tasalle väestörekisterin tai muun virallisen luotettavan tahon kautta saatavien tietojen perusteella. Mikäli tilinomistaja tahtoo postinsa johonkin muuhun kuin siihen osoitteeseen, joka hänellä on väestörekisterissä tai muussa virallisessa rekisterissä, on tästä nimenomaisesti ilmoitettava pankille. 
 
2.3 Tiliä koskevat ilmoitukset 
Jos tilinomistaja ja pankki eivät erikseen toisin sovi, pankki lähettää tiliotteen ja muut tiliä koskevat ilmoitukset tilin-  omistajalle hänen väestörekisterikeskukselle ilmoittamaansa postiosoitteeseen, tilinomistajan verkkopankkiin tai pankin kanssa sovittuun muuhun tietoliikenneosoitteeseen.
Kun pankki lähettää tiliotteen tai muun tiliä koskevan ilmoituksen edellä mainittuun osoitteeseen, tilinomistajan tai muun henkilön tai yhteisön katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen. 
 
2.4 Luotollinen tili 
Mikäli tiliin voidaan liittää luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. 
 
3 Tilinomistajan oikeudet 
3.1 Yksi tilinomistaja 
Tilinomistaja määrää tilistä. Tilinomistaja voi päättää tilillä olevien varojen käyttämisestä ja tilin käyttöön oikeutetuista sekä sopia pankin kanssa tilisopimuksen muutoksista ja tilin lopettamisesta. 
 
Tilillä olevien varojen panttauskelpoisuus Tilinomistaja voi pantata tilillä olevat varat. Pantinsaajan on oikeutensa turvaamiseksi ilmoitettava panttauksesta pankille.
Tiliote, tilisopimus tai tilillepanosta annettu kuitti tai tilistä  annettu vastakirja eivät ole saamistodisteita, joilla olisi oikeus käyttää tiliä eikä niitä voida pantata eikä siirtää. 
 
Tilinkäyttövälineet Tililtä saa nostaa varoja pankin hyväksymillä tilinkäyttöväli- neillä. Pankki ja tilinomistaja sopivat erikseen niistä tilinkäyttövälineistä, jotka annetaan tilinomistajalle ja tilin käyttöön oikeutetuille, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu.
Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun henkilön on palautettava heti tilinkäyttövälineet pankille. Pankki voi muussakin tapauksessa vaatia tilinkäyttövälineiden palauttamista, kun se katsoo siihen olevan perusteltua aihetta.
 
3.2 Useita tilinomistajia (henkilöasiakkaan tilisopimus) 
Jos tilinomistajia on useita, kullakin tilinomistajalla on oikeus käyttää yksin tiliä ja tilillä olevia varoja pankin kanssa  sopimillaan tilinkäyttövälineillä sekä tehdä tiliä koskevia päätöksiä (ns. tai -tili), ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu. Tilin omistusoikeutta koskevia muutoksia ei kuitenkaan voi tehdä ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta.
 
Jos tilisopimuksessa on sovittu, että tilinomistajat käyttävät tiliä vain yhdessä (ns. ja -tili), tiliä koskevia päätöksiä on mahdollista tehdä vain kaikkien tilinomistajien suostumuksella. 
 
Jos joku tilinomistajista haluaa estää tilin käytön, tästä on ilmoitettava pankille, jolloin pankilla on oikeus estää tilin käyttö. Tällöin tiliä voivat käyttää vain kaikki tilinomistajat yhdessä. 
 
Tilin lopettaminen 
Tiliä ei voi lopettaa ilman kaikkien tilinomistajien suostumusta, ellei tili ole ollut pitkään käyttämättömänä ja tilillä ole vain vähäinen määrä varoja. 
 
Tilisopimuksen irtisanominen yhden tilinomistajan osalta Kukin tilinomistaja voi yksin irtautua tilisopimuksesta  irtisanomalla tilisopimuksen omalta osaltaan näiden tiliehtojen kohdan 15 mukaisesti. 
 
 Tilillä olevien varojen panttaus 
Tilinomistajat voivat vain yhdessä pantata tilivarat. Muutoin tilivarojen panttausta koskee, mitä edellä on sanottu yhden tilinomistajan tilivarojen panttauksesta.  
Tilin yleiset ehdot
Tilin käyttöoikeuden haltija 
Tilinomistajat voivat vain yhdessä päättää käyttöoikeuden antamisesta tiliin ellei toisin ole sovittu. Yksikin tilinomistaja on oikeutettu poistamaan käyttöoikeuden. 
 
Tilinkäyttövälineet 
Tililtä saa nostaa varoja pankin hyväksymillä tilinkäyttövälineillä. Kukin tilinomistaja sopii erikseen pankin kanssa niistä tilinkäyttövälineistä, joilla tilinomistaja itse käyttää tiliä, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu.
 
Kaikki tilinomistajat sopivat yhdessä pankin kanssa tilinkäyttö-välineiden antamisesta tilin käyttöön oikeutetuille, ellei tilisopimuksessa ole toisin sovittu.
 
Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilinomistajien ja tilin käyttöön oikeutettujen on palautettava heti tilin- käyttövälineet pankille. Pankki voi muussakin tapauksessa vaatia tilinkäyttövälineiden palauttamista, kun se katsoo siihen olevan perusteltua aihetta. Tietojen saanti Kukin tilinomistaja on oikeutettu saamaan kaikki tiedot tilistä ja tilitapahtumista. 
 
4 Edunvalvonnassa olevan tilinomistajan oikeudet (henkilöasiakkaan tilisopimus)  
Edunvalvonnassa oleva voi itse tehdä pankin kanssa tilisopimuksen, jos hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu. Tilinomistaja voi käyttää tiliä vain edunvalvojan ilmoituksen mukaisesti. 
 
15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen voi itse tehdä tilisopimuksen niistä varoista, jotka hän on omalla työllään ansainnut sekä tallettaa ja nostaa varoja ja muutenkin määrätä tilistä.
 
5 Tilin käyttöön oikeutetun oikeudet5.1 Tilin käyttöoikeuden haltijan oikeudet 
Tilin käyttöoikeuden haltija saa käyttää tilillä olevia varoja tilinomistajan ja pankin sopimilla tilinkäyttövälineillä. Kun tili lopetetaan tai käyttöoikeus peruutetaan, tilin käyttöoikeuden haltijan on palautettava heti tilinkäyttövälineet pankille. Pankki voi muussakin tapauksessa vaatia tilinkäyttövälineiden palauttamista, kun se katsoo siihen olevan perusteltua aihetta. 
 
Tilin käyttöoikeuden haltijalla on oikeus saada tietoja tilitapahtumista käyttöoikeutensa ajalta. Tilin käyttöoikeuden haltija ei saa muuttaa tilin ehtoja, tehdä tiliin liittyviä lisäsopimuksia, pantata tilillä olevia varoja, lopettaa tiliä eikä siirtää käyttöoikeuttaan edelleen muulle henkilölle tai valtuuttaa toista henkilöä nostamaan tililtä varoja, ellei toisin ole sovittu. 
 
5.2 Tilin käyttöön valtuutetun oikeudet 
Tilin käyttöön valtuutettu voi pankin suostumuksella käyttää tiliä, määrätä tilistä ja saada tietoja tilitapahtumista tilinomistajan antaman yksilöidyn valtakirjan mukaisen valtuutuksensa rajoissa. Valtuutettu ei voi siirtää valtuutusta edelleen muulle henkilölle, ellei valtakirjassa ole toisin määrätty. 
 
5.3 Edunvalvojan oikeudet (henkilöasiakkaan tilisopimus) Tilinomistajan edunvalvoja määrää tilistä kuten tilinomistaja. Edunvalvoja sopii pankin kanssa tilin avaamisesta ja  lopettamisesta, ilmoittaa pankille kuka voi käyttää tiliä ja sopii pankin kanssa tilinkäyttövälineistä. Jos edunvalvojia on useita, määräävät he tilistä ja tekevät tiliä koskevia päätöksiä yhdessä, elleivät edunvalvojat japankkioletoisinsopineet.
Sekä edunvalvojalla että päämiehellä on oikeus saada tietoja päämiehen kaikista tiliasioista. Edunvalvojan tiedonsaanti- oikeus koskee myös päämiehen tiliasioita edunvalvojan määräystä edeltäneeltä ajalta. Jos edunvalvoja on määrätty vain tietyn tehtävän hoitamista varten, edunvalvojalla on oikeus saada tietoja vain määräyksessä tarkoitettuun tehtävään liittyvistä tiliasioista.
 
6 Tilin ylitys 
Tilinomistaja ja tilin käyttöön oikeutettu henkilö saavat käyttää tiliä ja tilinkäyttövälinettä vain siten, että tili ei ylity. Jos tilinomistaja tai tilin käyttöön oikeutettu henkilö ei käytä tiliä ja tilinkäyttövälinettä edellä mainitun mukaisesti, pankilla on oikeus 
1) kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi, joka erääntyy maksettavaksi heti; ja/tai 
2) purkaa tilisopimus päättymään heti.
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille tilin ylityksestä lain mukaista viivästyskorkoa, ellei erikseen toisin ole sovittu. Lisäksi tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille huomautuskirjeen lähettämisestä perittävän maksun sekä muut ylityksen perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä. 
 
7 Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä 
Pankilla on oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä, jos 
- pankille ei ole toimitettu kohdassa 2.2 tarkoitettuja tietoja, 
- nostoon tarkoitetun asiakirjan allekirjoitus poikkeaa pankin
  hallussa olevasta nimikirjoitusnäytteestä, 
- tilin käyttäjä ei pysty luotettavasti todistamaan 
  henkilöllisyyttään, 
- valtuutus ei täytä pankin sille asettamia vaatimuksia, 
- shekki esitetään lunastettavaksi lunastusajan jälkeen, tai 
- pankilla on muutoin syytä epäillä tilinkäytön oikeellisuutta. 
 
Pankilla on oikeus turvallisuussyistä rajoittaa tilin käyttöä muualla kuin tilikonttorissa.
 
8 Pankin oikeus sulkea tili 
Pankilla on oikeus sulkea tili, jos 
-  tilinomistaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, 
-  tilinomistajalle määrätään edunvalvoja (henkilöasiakkaan tilisopimus) 
-  luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyt kuittausedellytykset ovat täyttyneet, 
-  yksikin tilinomistaja sitä vaatii tai 
-  pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä. 
 
Pankilla on oikeus sulkea tili, kun tilillä ei ole huomautuksesta huolimatta varoja pankin maksujen ja palkkioiden maksamiseen siihen asti, kunnes tilinomistaja on maksanut pankille maksut ja palkkiot näiden tiliehtojen 6 ja 12 kohtien mukaan. Pankki ilmoittaa tilinomistajalle tilin sulkemisesta jälkikäteen. 
 
9 Pankkipäivä 
Tämän tilisopimuksen mukaisia pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä. 
 
10 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai
     keskeyttäminen 
Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti. 
 
Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja tilinomistaja sopivat talletukseen sovellettavasta uudesta viitekorosta.Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, talletukseen sovellettavan viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän talletukseen sovellettua viitekoron arvoa. 
 
Jos pankki ja tilinomistaja eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden kuukauden kuluessa koronmääräytymis- jakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia.
 
11 Tilitapahtumat  
Pankki merkitsee talletuksen määrän, sen muutokset ja muut tilitapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä tilinomistajan tiliasemasta, jollei tilinomistaja muuta todista. 
 
12 Maksut ja palkkiot 
Tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.
Palveluhinnasto on saatavissa pankin kotimaisista toimipaikoista. 
Tilin yleiset ehdot
12.1 Katteen varaaminen maksujen ja palkkioiden
        veloittamista varten 
Tilinomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilillä on kate pankin niiden maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, jotka pankilla on oikeus veloittaa tililtä tilisopimuksen, näiden yleisten ehtojen tai muun sitoumuksen mukaan. 
 
12.2 Pankin maksujen ja palkkioiden kirjaaminen, kun
        tililtä puuttuu kate 
Jollei tilillä ole 12.1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa katetta pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, pankilla on oikeus kirjata veloitettava määrä tilille pankin saatavaksi.
 
Tällaisia veloituksia ovat muun muassa 
1) tilisopimuksen mukaiset viivästyskorot, maksut ja palkkiot ja 
2) muihin tilinomistajan ja tilin käyttöön oikeutetun ja pankin
    välisiin sopimuksiin tai erillisiin toimeksiantoihin perustuvat
    maksut ja palkkiot, jotka on sovittu veloitettavaksi tililtä. 
 
12.3 Katteen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset Jollei tilillä ole katetta 12.2 kohdassa tarkoitettujen  viivästyskorkojen sekä pankin maksujen ja palkkioiden veloittamista varten, tilinomistaja on velvollinen maksamaan pankille ja pankilla on oikeus veloittaa tililtä, tilille myöhemmin tulleista varoista, saatavalleen kertynyt viivästyskorko,  huomautuskirjeen lähettämisestä perittävä maksu sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot. 
 
13 Tilisopimuksen muuttaminen 
Tilisopimusta ja siihen liittyviä tilin ehtoja voidaan muuttaa.
 
13.1 Tilinomistajan oikeuksia vähentävä muutos  
Pankki ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti tilinomistajalle tilisopimuksen ja siihen liittyvien tilin ehtojen muutoksesta, joka lisää tilinomistajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Tällainen muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle.
 
Tilisopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottamaa muutosta. Jos tilinomistaja ei hyväksy muutosta, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus näiden tiliehtojen 15 kohdan mukaan. Pankki ei peri tilinomistajalta irtisanomisesta kuluja. 
 
13.2 Muut muutokset 
Jos tilisopimuksen ja siihen liittyvien tilin ehtojen muutos ei lisää tilinomistajan velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, pankilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta  julkaisemalla se pankin toimipaikassa.
Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus näiden tiliehtojen 15 kohdan mukaan. 
 
Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa lähinnä kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta pankin toimipaikassa.
 
14 Palveluhinnaston muuttaminen
Palveluhinnastoa voidaan muuttaa.
 
14.1 Uuden maksun ja palkkion periminen 
Pankki ilmoittaa tilinomistajalle kirjallisesti tai sähköisesti muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen maksun tai palkkion, joka ei sisältynyt palveluhinnastoon tilisopimuksen allekirjoitushetkellä ja joka eijohdulainmuutoksestatai  viranomaisen päätöksestä. Pankilla on oikeus periä uusi maksu tai palkkio pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle. 
 
Tilisopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinomistaja kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä ilmoita kirjallisesti pankille, ettei hän hyväksy pankin ehdottaman uuden maksun tai palkkion perimistä. Jos tilinomistaja ei hyväksy muutosta, tilinomistajalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus näiden tiliehtojen 15 kohdan mukaan. 
Pankki ei peri tilinomistajalta irtisanomisesta kuluja.
 
14.2 Muut maksujen ja palkkioiden muutokset 
Pankki ilmoittaa muutoksen, jolla pankki liittää tähän sopimukseen lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuvan maksun tai palkkion julkaisemalla sen palvelu-  hinnastossaan. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta palveluhinnastossa, ellei lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä muuta johdu. 
 
Pankki ilmoittaa palveluhinnastoon sisältyvän maksun tai palkkion korotuksen tilinomistajalle julkaisemalla korotetun maksun tai palkkion määrän palveluhinnastossaan. Palveluhinnaston muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta palveluhinnastossa.
Tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus näiden tiliehtojen 15 kohdan mukaan.
 
15 Tilisopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja
     purkaminen  
Tilisopimus on voimassa toistaiseksi.
Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään heti, jolloin tilillä olevat varat on nostettava. Pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään yhden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei tilisopimuksessa ole muuta sovittu.
Pankilla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu henkilö rikkoo olennaisesti tilisopimusta ja siihen liittyviä tilin ehtoja. 
 
Pankilla on oikeus lopettaa tili, kun irtisanomisaika on kulunut tai tilisopimus on purettu edellä mainitulla tavalla.
 
Tilisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä tiliin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti.  
 
Jos tilillä on sen lopettamisen ajankohtana varoja, pankki säilyttää niitä tilinomistajan lukuun. Varoille ei makseta korkoa. 
 
Kun tilisopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan, tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää.
 
16 Ylivoimainen este 
Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti toimimalla olisi voinut välttää. 
 
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä valtakunnallisissa päivälehdissä.
 
17 Sovellettava laki ja oikeuspaikka 
Tähän tilisopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Tilisopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet voidaan käsitellä sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä tilinomistajalla on asuin-/kotipaikka. Jollei  tilinomistajalla ole asuin-/kotipaikkaa Suomessa tai jos tilinomistaja on yhteisö, riitaisuudet voidaan käsitellä myös Helsingin käräjäoikeudessa. 
 
Tilinomistaja, joka on kuluttaja tai pienyritys, voi saattaa tilisopimusta ja siihen liittyviä tilin ehtoja koskevan erimielisyyden myös Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston käsiteltäväksi. Lisäksi tilinomistaja, joka on kuluttaja, voi saattaa asian Kuluttajavalituslautakunnan tutkittavaksi.
 
18 Talletussuoja ja talletuksen verotus  
Tällä tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa.
 
Tilinomistaja vastaa tilisopimuksesta aiheutuvista veroista ja maksuista (esim. korosta perittävästä lähdeverosta) kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Nämä tiliehdot ovat Rahoitustarkastuksen hyväksymät 17.05.2006.
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