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Lisäkorkoa koskevat erityiset ehdot 

Lisäkorko ja sen määräytyminen Talletukselle maksetaan lisäkorko, mikäli sen ehdot toteutuvat. 

Lisäkorko on 2,5 % kullekin noin vuoden pituiselle jaksolle. Lisä-
koron suurin mahdollinen määrä on 7,5 % riippuen kolmen kuu-
kauden euriborkoron päätöskurssista tarkastelupäivinä. Lisäkorko 
ei ole vuotuista korkoa. 

Lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä, mikäli viitekoron 
päätöskurssi jonakin jakson tarkastelupäivänä ylittää raja-arvon 
tai on vähintään yhtä suuri kuin raja-arvo. Lisäkorko maksetaan 
tällöin myös sellaisilta aikaisemmilta jaksoilta, joiden tarkastelu-
päivinä viitekoron päätöskurssi ei ole ollut vähintään yhtä suuri 
kuin raja-arvo. 

Viiteomaisuus Viiteomaisuutena on viitekorko:  

Kolmen kuukauden euriborkorko 

Euriborkorko on euroalueen rahamarkkinoiden yhteinen viitekorko, 
jonka arvo julkaistaan klo 12:00 euriborkoron nimestä ilmenevälle 
korkojaksolle.  
 

Päätöskurssi Pankin vahvistama viitekoron noteeraus kunakin tarkastelupäivänä. 

Tarkastelupäivät  

 

Jaksojen tarkastelupäivät ovat:  

 10.6.2016 (ensimmäisen jakson tarkastelupäivä),  

 12.6.2017 (toisen jakson tarkastelupäivä), ja  

 11.6.2018 (kolmannen jakson tarkastelupäivä). 
 

Jollei tarkastelupäivä ole pankkipäivä, tarkastelupäivä on seuraa-
va pankkipäivä. 

Raja-arvo Raja-arvo on 1,1 prosenttia. 

Lisäkoron maksaminen Jos viitekoron päätöskurssi ylittää raja-arvon tai on vähintään yhtä 
suuri kuin raja-arvo ensimmäisen jakson tarkastelupäivänä mutta 
ei toisen eikä kolmannen jakson tarkastelupäivänä, talletuksen 
eräpäivänä maksetaan jaksolta 2,5 prosentin lisäkorko.  

Jos viitekoron päätöskurssi ylittää raja-arvon tai on vähintään yhtä 
suuri kuin raja-arvo toisen jakson tarkastelupäivänä mutta ei kol-
mannen jakson tarkastelupäivänä, talletuksen eräpäivänä makse-
taan ensimmäiseltä ja toiselta jaksolta yhteensä 5,0 prosentin 
lisäkorko.  

Jos viitekoron päätöskurssi ylittää raja-arvon tai on vähintään yhtä 
suuri kuin raja-arvo kolmannen jakson tarkastelupäivänä, talletuk-
sen eräpäivänä maksetaan ensimmäiseltä, toiselta ja kolmannelta 
jaksolta yhteensä 7,5 prosentin lisäkorko. 

Mikäli viitekoron päätöskurssi alittaa raja-arvon jokaisena jakson 
tarkastelupäivänä, talletukselle ei makseta lisäkorkoa. 

 
Lisäkoron laskentatapa 
Lisäkorko lasketaan kullekin noin vuoden pituiselle jaksolle siten, että 
talletuksen pääomamäärä kerrotaan vahvistetulla lisäkoron korkopro-
sentilla. Laskenta-asiamiehenä toimii pankki. 
 
Lisäkoron maksaminen ja talletussuoja 
Lisäkorko hyvitetään talletuksen hoitotilille talletuksen eräpäivänä. 
Lisäkorkoa ei makseta, mikäli talletus puretaan ennenaikaisesti. Lisä-
korko kuuluu kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa 
säädetyssä laajuudessa. Lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin, jollei 
sitä ole maksettu tilille. 
 
Ilmoitukset 
Pankki julkaisee lisäkorkoa ja viiteomaisuutta koskevat ilmoitukset ja 
tiedonannot verkkosivuillaan www.nordea.fi. 
 
Talletuserän peruuttaminen 
Pankilla on oikeus peruuttaa talletuserä, mikäli erän kokonaismäärä 
jäisi alle EUR 1 000 000, lisäkoron toteutuminen esitetyin ehdoin ei 
pankin arvion mukaan ole mahdollista tai talletuserän toteutuminen 
vaarantuu muusta syystä. Jos talletuserä peruutetaan, pankki palaut-
taa saamansa maksut. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. 
 
Viitekoron noteerauksen puuttuminen 

Jollei viitekoron noteerausta julkaista, viitekoron arvo vastaa Eu-
roopan viitepankkien johtavien liikepankkien samanpituisille eu-
romääräisille talletuksille antamien noteerausten aritmeettista 
keskiarvoa, tai mikäli saatavilla on vain yksi noteeraus taikka ei 
yhtään, pankin viitekorolle arvioima arvo johtavien liikepankkien 
Euroopan interbank-markkinoilla tarjoamien vastaavan pituisten 
eurolainojen koroista. 
 
Viitekoron korvaaminen 
Mikäli pankki arvioi, että viitekoron kokoonpano, laskenta tai julkaise-
minen lakkaa kokonaan tai osittain taikka sen ominaispiirteet muuttu-
vat merkittävästi, pankilla on oikeus korvata viitekorko vastaavalla 
toisella viitekorolla.  
 
Lainsäädännön muutos  
Mikäli lain, asetuksen, viranomaisen päätöksen tai vastaavan säädök-
sen taikka niiden muutoksen tai niiden soveltamisessa tapahtuvan 
muutoksen tai keskuspankin, valtion tai ylikansallisen yhteisön, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin toimeenpaneman 
maksun lykkäyksen, valuuttarajoituksen, takavarikon, kauppasaarron 
tai boikotin johdosta pankin oman arvionsa mukaan olisi lainvastaista 
tai olennaisesti aiempaa vaikeampaa vastaanottaa strukturoituja talle-
tuksia, tai jos pankin tai kolmannen tahon olisi lainvastaista tai olen-
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naisesti aiempaa vaikeampaa omistaa, hankkia tai myydä viiteomai-
suutta tai tehdä viiteomaisuuteen liittyviä johdannaissopimuksia, 
pankki voi vaihtaa viitekoron tai vaihtoehtoisesti korjata lisäkoron las-
kutapaa. 
 
Suojautumisen häiriöt 
Pankki voi päättää viiteomaisuuden vaihtamisesta tai laskutavan kor-
jaamisesta myös, jos edellisessä kappaleessa mainitusta tai muusta 
syystä johtuu, että pankin talletuksiin liittyvältä riskiltä suojautumisen 
kustannukset lisääntyvät olennaisella tavalla tai jos talletuksiin liittyväl-
tä riskiltä suojautuminen vaikeutuu olennaisesti tai muuttuu mahdot-
tomaksi. 
 
Oikaisut ja lisäkoron ennenaikainen vahvistaminen  
Pankilla on oikeus tehdä näihin erityisehtoihin välttämättömiksi katso-
mansa lainsäädännön muutoksen, suojautumisen häiriöiden tai viite-
koron korvaamisen edellyttämät lisäykset, oikaisut tai muutokset.  
 
Mikäli pankki arvioi, ettei viitekoron korvaaminen tai laskennan korjaus 
anna kohtuullista tulosta, pankki voi laskea ja vahvistaa lisäkoron 
ennenaikaisesti viitekoron viimeksi julkistetun arvon perusteella. Pan-
kin vahvistettua lisäkoron pankki ilmoittaa tilinomistajille lisäkoron 
määrän ja minkä markkinakoron korkokantaan talletuksen lisäkorko 
sidotaan. Talletuksen pääoma ja mahdollisesti maksettava lisäkorko 
maksetaan talletuksen eräpäivänä. 
 
Muut ehdot 
Jos nämä erityiset ehdot ja tilisopimuksen muut ehdot ovat ristiriidas-
sa, sovelletaan näitä ehtoja. Pankilla on oikeus korjata selvät ja ilmei-
set virheet talletuserän tiedoissa. 


