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Lisäkorkoa koskevat erityiset ehdot 

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

Ennakoitu lisäkorko on 3,0 % ja lopullinen korkoprosentti on vaih-
teluvälillä 2,0 %–4,0 %. Pankki vahvistaa ja ilmoittaa lisäkoron 
korkoprosentin lähtöpäivänä 7.5.2014. Lisäkorko ei ole vuotuista 
korkoa. 

Lisäkorko maksetaan, mikäli viiteomaisuusvaluuttakurssin loppu-
kurssi on vähintään 10 prosenttia alempi kuin lähtökurssi. Mikäli 
viiteomaisuusvaluuttakurssin loppukurssi on suurempi kuin 90 
prosenttia lähtökurssista, talletukselle ei makseta lisäkorkoa.  

Viiteomaisuus Viiteomaisuutena on valuuttakurssi:  

Euron (EUR) kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin (USD) siten 
kuin Euroopan keskuspankki sen vahvistaa klo 14.15 CET-aikaa 
(Bloomberg: EUCFUSD) 

Lähtöpäivä ja määräytymispäivä Lähtöpäivä on 7.5.2014 tai, jollei se ole pankkipäivä, seuraava 
pankkipäivä. Määräytymispäivä on 16.4.2015 tai, jollei se ole pank-
kipäivä, seuraava pankkipäivä. 

Lähtökurssi ja loppukurssi Pankin vahvistama viiteomaisuusvaluuttakurssin päätöskurssi läh-
töpäivänä ja vastaavasti määräytymispäivänä. 

 
Lisäkoron laskentatapa 
Lisäkorko lasketaan koko talletuskaudelle siten, että talletuksen pää-
omamäärä kerrotaan vahvistetulla lisäkoron korkoprosentilla. Lasken-
ta-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. 
 
Valuuttapörssipäivä 
Valuuttapörssipäivä tarkoittaa päivää, jolloin valuutan valuuttakaupun-
gin tai -kaupunkien pankit ja pankit Suomessa ovat auki ja käyvät 
valuutta- ja rahamarkkinakauppaa. Valuuttakaupungilla tarkoitetaan 
valuutan tärkeintä pankkitoiminnan keskusta. Jos lähtöpäivä tai mää-
räytymispäivä ei ole valuuttapörssipäivä, kyseinen päivä siirtyy seu-
raavaan valuuttapörssipäivään ottaen huomioon valuuttahäiriöstä 
mahdollisesti aiheutuvat poikkeukset. 
 
Valuuttahäiriö 
Viiteomaisuuden osalta vallitsee valuuttahäiriö, mikäli pankin arvion 
mukaan (i) viiteomaisuudelle tai valuuttakurssille ei ole saatavissa 
spot- tai futuurihintoja, asianomainen viitetietolähde ei laske tai julkai-
se loppu-, vaihto- tai valuuttakurssia, tai sitä ei ole saatavissa tai sen 
julkistus kyseisessä viitetietolähteessä loppuu, (ii) valuuttojen hintojen, 
vaihtokurssien ja/tai valuuttakurssien välillä on olennainen poikkeama 
tai spot- ja/tai futuurihinnan noteerausta ei saada vaaditulle vähim-
mäismäärälle yhdellä tai kohtuullisella määrällä valuuttakauppoja, (iii) 
pörssi ei ole avoinna tavanomaisena kaupankäyntiaikana, tai viite-
omaisuutta koskeva kaupankäynti loppuu, keskeytyy tai sitä rajoite-
taan merkittävästi, (iv) markkinaosapuolten mahdollisuudet käydä 
kauppaa viiteomaisuudella tai mahdollisuudet saada sille noteeraus 
loppuvat, keskeytyvät tai heikkenevät muuten tai (v) tulee voimaan 
sellaisia valuutanvaihtoa koskevia määräyksiä tai rajoituksia, jotka 
vaikuttavat mahdollisuuteen vaihtaa valuuttakurssiin sisältyvää valuut-
taa toiseen valuuttaan ja/tai viedä asianomaista valuuttaa pois lain-
käyttöalueelta.   
 
 
 

Jos lähtöpäivänä tai määräytymispäivänä vallitsee pankin arvion mu-
kaan valuuttahäiriö, pankki vahvistaa päätös-, lähtö- tai loppukurssin 
tai muun valuuttakurssin kaikkien niiden saatavilla olevien tietojen 
perusteella, joiden pankki katsoo olevan olennaisia lisäkoron arvon 
laskennan kannalta. 
 
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-
naisesti aiempaa vaikeampaa omistaa, hankkia tai myydä viiteomai-
suutta tai tehdä viiteomaisuuteen liittyviä johdannaissopimuksia, 
pankki voi vaihtaa viiteomaisuusvaluuttakurssin tai vaihtoehtoisesti 
korjata lisäkoron laskutapaa. 
 
Pankki voi päättää viiteomaisuuden vaihtamisesta tai laskutavan kor-
jaamisesta myös, jos edellisessä kappaleessa mainitusta syystä joh-
tuu, että pankin talletuksiin liittyvältä riskiltä suojautumisen kustannuk-
set lisääntyvät olennaisella tavalla tai jos talletuksiin liittyvältä riskiltä 
suojautuminen vaikeutuu olennaisesti tai muuttuu mahdottomaksi. 
 
Oikaisut ja lisäkoron ennenaikainen vahvistaminen  
Pankilla on oikeus tehdä näihin erityisehtoihin välttämättömiksi katso-
mansa valuuttahäiriön tai lainsäädännön muutoksen edellyttämät 
lisäykset, oikaisut tai muutokset.  
 
Mikäli pankki arvioi, ettei viiteomaisuusvaluuttakurssin korvaaminen tai 
laskennan korjaus anna kohtuullista tulosta, pankki voi laskea ja vah-
vistaa lisäkoron ennenaikaisesti viiteomaisuuden viimeksi julkistetun 
arvon perusteella. Pankin vahvistettua lisäkoron pankki ilmoittaa tilin-
omistajille lisäkoron määrän ja minkä markkinakoron korkokantaan 
talletuksen lisäkorko sidotaan. Talletuksen pääoma ja mahdollisesti 
maksettava lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä. 
 
Kurssin oikaisu  
Jos viiteomaisuusvaluuttakurssin virallista päätöskurssia oikaistaan ja 
kurssia on käytetty päätös-, lähtö- tai loppukurssin määrittelyyn, pan-
killa on oikeus tehdä vastaava oikaisu päätös-, lähtö- tai loppukurssiin. 
Oikaisu on tehtävä viimeistään kuusi (6) valuuttapörssipäivää sen 
jälkeen, kun valuuttakurssin virallinen päätöskurssi on julkaistu. 
 
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. 


