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SijoitusTalletus-tili Osake 2/2015 

Mahdollisuus 6,5* prosentin lisäkorkoon eräpäivänä 

SijoitusTalletus-tili on määräaikainen 

talletustili, jonka tuotto muodostuu 

mahdollisesta talletuskorosta ja mah-

dollisesta lisäkorosta. Lisäkorko sido-

taan eräkohtaisesti viiteomaisuuslajin 

markkinakurssin kehitykseen. Viite-

omaisuuslajeja voivat olla esimerkiksi 

osakkeet, indeksit, hyödykkeet, raaka-

aineet, valuutat, kiinteistöt tai edellä 

mainittujen yhdistelmät.  

SijoitusTalletus-tili Osake 2/2015 

Myyntiaika:   
1.7.–31.8.2015 
Eräpäivä:    
31.8.2017 
Vähimmäistalletus:  
500 euroa 
Enimmäistalletus:  
100 000 euroa 
Talletuskorko:   
0 % 
Mahdollinen lisäkorko:    
Ennakoitu lisäkorko on 6,5 %* (vaihteluväli 5,5 % – 7,5 %). 
Lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä, jos kaikkien 
kolmen viiteosakkeen kurssi on määräytymispäivänä 
17.8.2017 samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtöpäi-
vänä 2.9.2015. 
Viiteosakkeet: 
 Fortum Oyj 
 Nokian Renkaat Oyj 
 Neste Oyj 
Todellinen vuosikorko 
 0 % (mikäli lisäkorko ei toteudu) 
 Noin 3,0 %* (ennakoitu lisäkorko 6,5 %*, talletusaika  

26 kk). 

 

*Tarkka lisäkorko vahvistetaan 2.9.2015 ja se on väliltä 5,5 % ja 7,5 %. Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. 
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SijoitusTalletus-tilin yleiset tiedot 

SijoitusTalletus-tili on määräaikaan sidottu tili. Mahdolliseen lisäkorkoon 

vaikuttava viiteomaisuuslaji vaihtuu myyntierittäin. Talletuskoron määrä 

ja lisäkoron määrän vaihteluväli ja lisäkoron määräytymisen perusteet 

vaihtelevat myös myyntierittäin. 

SijoitusTalletus-tilin korko ja laskentatapa 

Talletuskorko 

Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden, ja talletuskorkoa lasketaan 

tallettamispäivästä eräpäivään eräpäivää mukaan lukematta. Talletus-

korko määritellään myyntierittäin ja se voi olla myös 0 %. 

Lisäkorko 

Talletuksen pääomalle mahdollisesti maksettavan lisäkoron viiteomai-

suuslaji, lisäkoron määrän mahdollinen vaihteluväli, sekä lisäkoron mää-

räytymisperusteet, laskentatapa ja maksaminen määritellään jokaiselle 

myyntierälle erikseen, ja ne on kirjattu lisäkorkoa koskeviin erityisiin 

ehtoihin. Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. 

Talletuksen talletussuoja ja verotus 

SijoitusTalletus-tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa ole-

van talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Huomioit-

han, että mahdollinen lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin. 

Talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko ovat Suomessa yleisesti ve-

rovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja suomalaiselle kuolinpesälle 

korkotulon lähdeveron alaista tuloa. 

Riskit 

Talletuskoron ollessa 0 % ja lisäkoron maksamisen edellytysten 

jäädessä täyttymättä, talletuksen tuotto on 0 %. 

Lisätietoja 

Tiedon kunkin SijoitusTalletus-tilin talletuskorosta, lisäkoron perus-

teista, talletuskaudesta, ja muista eräkohtaisista tiedoista saa Nor-

dean kotimaisista toimipaikoista, osoitteesta nordea.fi sekä Nordea 

Asiakaspalvelusta. 

SijoitusTalletus-tilin avaaminen 

Henkilöasiakas: Voit avata tilin soittamalla Nordea Asiakaspalveluun 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk tai käymällä  

konttorissamme. 

Yritysasiakas: Lisätietoja saat konttoreistamme omalta yhteyshenkilöltäsi tai Nordea Yrityspalvelusta 0200 2121 (pvm/mpm)  

ma–su 24 h / vrk, josta voit myös varata ajan palveluneuvotteluun. 

Nokian Renkaat Oyj (Suositus: Osta*) 

Nokian Renkaat Oyj kehittää, valmistaa ja myy kesä- ja talvirenkaita autoille, raskaille koneille sekä polkupyörille. Yrityksen lippulaivatuote on Hakka-
peliitta renkaat. Nokian Renkaat omistaa myös Vianorin, joka on tunnettu rengasliike Skandinaviassa ja Baltian maissa.  Yrityksen liikevaihto vuonna 
2014 oli 1,4 miljardia euroa ja se työllistää yli 4 300 työntekijää. 

Lähde: Bloomberg ja www.nokia.fi 22.6.2015 

Fortum Oyj (Suositus: Myy*) 

Fortum Oyj tarjoaa suuren kattauksen energiaan liittyvistä tuotteista ja palveluista. Yritys toimii muun muassa sähkö-, lämpö- ja höyryvoiman tuo-
tannossa, jakelussa ja myynnissä ja operoi voimalaitoksia. Fortum toimii maailmanlaajuisesti, mutta suurin painopiste on Pohjois-Euroopassa. Yritys 
työllistää yli 8 000 työntekijää ja vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli noin 4,8 miljardia euroa. 

Lähde: Bloomberg ja www.fortum.fi 22.6.2015 

Neste Oyj (Suositus: Pidä*) 

Neste Oyj on öljynjalostuksen ja sen markkinoinnin globaali toimija, joka keskittyy korkealaatuisiin polttoaineisiin pyrkiessään samalla minimoimaan 
ympäristövaikutukset. Yritys on tällä hetkellä maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Neste Oyj:n vuoden 2014 noin 15 miljardin euron liike-
vaihdosta noin 39,0 % tuli Suomesta ja noin 13,5 % muista Pohjoismaista. Yrityksellä on noin 4 800 työntekijää. 

Lähde: Bloomberg ja www.neste.fi 22.6.2015 

Vertaile eri talletusvaihtoehtoja (tuotevertailuesimerkki on laadittu 
22.6.2015 mukaisin tiedoin). 

Lähde: Bloomberg 22.6.2015. Viiden vuoden osakekurssit indeksoitu lähtöta-
solle 100 %. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.  

Tietoa viiteyhtiöistä ja sijoitustuotteiden vertailua 

  
SijoitusTalletus-tili 

 
Kinteäkorkoinen  

Sijoitustili 

Talletusmäärä 500 euroa 

Talletusaika noin 2 vuotta 

Korkotulon 
lähdevero 

30 % (1.1.2012 lähtien) 

Todellinen 
vuosikorko 

0 % tai 
3,0 % (eräpäivänä) 

0,8% (tilanne 
22.6.2015) 

*Suositukset perustuvat 22.6.2015 Nordea Markets Equity Researchin näkemyksiin osakkeiden noin 12 kuukauden tavoitehinnasta. 
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